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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA 30
DE MARÇ DE 2017 NÚM. 02/2017
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Albert Bassa i Berenguel, del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, a les 20.00 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert
Gil i Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel
que sotasigna secretari, César Romero García, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es
procedeix, amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la
realització de la Sessió Plenària extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui
a les vint hores.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió amb l’absència excusada del Sr. Andrés Hidalgo i
Aragón, regidor del grup municipal d’ ICV-EUIA, i es passa, tot seguit, a conèixer
els punts de l’ordre del dia indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
Sr. Alcalde.- ...silenci.
Sr. Ros.- Sí, gràcies, Sr. Alcalde. Simplement comentar que en aquest minut de
silenci avui tinguem en compte al Sr. Julio Sánchez que va ser regidor d’aquest
Consistori entre el 87 i el 91 per la Torreta alternativa social independent i que va
morir el passat 21 de març. La setmana passada. El minut de silenci el farem com
sempre, però pensem amb el regidor que va ser d’aquest Consistori, una persona
compromesa i que va treballar per al seu poble.
Sr. Alcalde.- Perfecte, li agraeixo. Anàvem a fer el minut de silenci aquest que fem
sempre, que és contra la violència de tot tipus i, per tant, en aquest cas, lamentem
la mort del senyor Sánchez, però no ha estat en aquest sentit. Si els sembla bé, a
partir d’avui, jo faria el de la violència que és el de sempre i després anomenem a
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qui pertoqui, més que res perquè no es mal interpreti aquest minut de silenci que
fem sempre, eh?, però li agraeixo el comentari com no pot ser d’una altra manera.
Doncs fem el minut de silenci.

A) Assumptes de tràmit
A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de 26
de gener de 2017.
Sr. alcalde.- Bé gràcies, comencem el ple. Primer de tot, veuran que avui falta un
regidor. El senyor Andrés Hidalgo no està aquí amb nosaltres perquè ha sigut pare
d’una criatura, està amb la baixa paternal, i en aquest cas ens va informar que avui
no podria assistir al ple. Per sort, no assisteix al ple per una bona noticia, una grata
notícia. Jo el vaig facilitar personalment, però entenc que en nom del plenari, o
cadascú que hi vulgui intervenir, que el company Dani li transmeti que en el ple
també li agraïm que ens avisés, i que sigui per un fet tan important i tan feliç. No
sé si algú vol... Sí? Doncs, el senyor Álvarez.
Sr. Álvarez.- És una bona noticia i, per tant, felicitar-lo. Dani, espero que le hagas
llegar nuestra felicitación, y a partir de ahora dormirá menos. Que le vaya muy bien
y mucha suerte.
Sr. Alcalde.- Bé, gràcies. I ara, abans del primer punt, la senyora Marta Pujol em
demanava la paraula.
Sra. Pujol.- Bé, jo vull deixar un petit apunt. Al darrer ple, després de quatre
hores molt feixugues, em vaig aixecar i vaig dir un airós «a cascarla», perquè
estava realment bastant indignada perquè vaig considerar que el que vam dir en el
ple, amb dues hores menys ho haguéssim pogut dir igual, i segurament haguéssim
desconnectat bastant menys del que jo almenys vaig desconnectar.
Algun regidor potser es va sentir al·ludir, que era un comentari groller, que jo vaig
considerar que era ja fora del ple, perquè l’alcalde ja havia donat per acabada la
sessió, i només era per disculpar-me per si a algú li va saber greu. Si avui dura
quatre hores més, us asseguro que ho tornaré a dir, per això, eh?, i no anirà per
ningú de vosaltres, només pels que fan que el ple duri quatre hores. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Comencem ara ja amb l’ordre del dia. El primer punt és
l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la comissió informativa
del dia 19 de gener de 2017. No sé si volen fer algun comentari.
Doncs, passaríem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
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Votacions:
S’aprova per unanimitat

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics
B1- Aprovació de la modificació conveni de personal
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
Vist que aquest Ajuntament t’aprovat el Pacte de condicions de treball del
personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral vigent
actualment.
En data 24 de febrer de 2017, el Comitè Unitari de Treballadors i
l’Ajuntament de la Roca del Vallès van acordar modificar el redactat del
Pacte de condicions de treball del personal funcionari i del personal laboral
en el sentit següent:
“A la seu de l’Ajuntament de la Roca del Vallès a 24 de febrer de
2017, reunits l’Alcalde-President, Sr. Albert Gil i Gutiérrez en
representació de la Corporació Municipal, i els membres del Comitè
Unitari dels Treballadors sotasignats, en representació del conjunt
dels mateixos, tots ells, assistits pel Secretari Municipal, Sr. César
Romero García.
Vist que la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals,
modificada per l’article 65 de la Llei 3/2015, de l’11 de març, de
mesures fiscals, financeres i administratives, en el punt 1 de la
disposició addicional setena s’hi determina que “els funcionaris dels
cossos de policia local de les categories d’agent i caporal de l’escala
bàsica es classifiquen, a efectes administratius de caràcter econòmic,
en el grup C1, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en
matèria de funció pública”.
Vist l’acord d’ajust de la jornada laboral signat en data 25 d’abril de
2016, on s’estableix el còmput anual horari en 1.642 hores.
Vist que els efectius de la Policia Local efectuen la seva feina en 3
torns rotatius de matí, tarda i nit, el que produeix un solapament de
15 minuts a l’inici i al final de la mateixa, resultant un total
d’increment de 30 minuts, per tal de poder efectuar les tasques
pròpies de la preparació del seu lloc de treball.
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Vist que aquesta necessitat d’increment de jornada laboral és deguda
a l’existència de torns de treball.
Vist l’article 19.2 del Pacte de condicions de treball del personal
funcionari al servei de l’Ajuntament de la Roca del Vallès defineix la
jornada perllongada de la Policia Local, de caràcter voluntari, fixant el
seu còmput anual en 1.688 hores, respecte a la jornada ordinària de
1.583 hores anuals.
Donat que la normativa vigent i el propi acord d’ajust de la jornada
laboral fixa el còmput anual en 1.642 hores, aplicant la mateixa
relació expressada a l’article 19.2 del Pacte de condicions de treball
del personal funcionari al servei de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, s’obté un número d’hores en còmput anual de 1.754 hores
amb jornada perllongada.
Vist que aquest número d’hores equival a una jornada de 40 hores
setmanals, com a conseqüència dels torns i del solapaments
d’entrada i sortida dels i de les agents.
Atès que en el marc de les negociacions entre la Corporació Municipal
i el Comitè Unitari dels Treballadors s’ha arribat a acords d’índole
diversa que cal formalitzar.
ACORDEN
Primer.- Substituir el redactat de l’article 19.1 del Pacte de
condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès pel text següent:
“La jornada laboral ha de ser la establerta per Llei per a tots els
funcionaris excepte per al col·lectiu de la Policia Local que estarà
subjecte a un increment horari, degut al solapament dels torns, el
que suposa un increment de còmput anual de 112 hores.”
Aquest complement es concreta en afegir 15 minuts abans i 15
minuts després de la jornada corresponent a l'efecte de realitzar les
tasques diàries de preparació, recollida, consignació i manteniment
de l'armament, equips personals de protecció, equips personals de
comunicació, uniformitat i resta de material personal.
S’estableix un reconeixement econòmic per solapament de torn del
10% del salari brut. Tanmateix, el personal de la Policia Local,
procedirà a realitzar els fitxatges horaris corresponents, quedant
aquests vinculats al cobrament del complement de solapament.
Segon.- Substituir el redactat de l’article 19.2 del Pacte de
condicions de treball del personal funcionari al servei de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès pel text següent:
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“El còmput de la jornada màxima anual serà de 1.642 hores. Per als
membres de la Policia Local, la jornada màxima anual s’incrementarà
en 112 hores en còmput anual degut al complement de solapament
de torns, quan aquest es realitzi efectivament.”
Tercer.- Concretar el significat del següent redactat de l’article 20
del Pacte de condicions de treball del personal funcionari, que descriu
els canvis de torn que pot tenir el quadrant de la Policia Local i que
afecta directament al personal d’aquest col·lectiu.
“Aquests canvis no podran afectar als funcionaris en més de sis
ocasions.”
Es concreta que la paraula “ocasions” en el redactat equival a “dies”.
Per tant, en relació a aquesta part del redactat de l’article 20, el
col·lectiu de la Policia Local podrà tenir sis canvis de torn a l’any i
cadascun d’aquests canvis de torn seran d’un sol dia.
Quart.- Modificar els articles 14.1 del Pacte de condicions del
personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral, que
passaran a tenir el redactat següent:
“1. Dietes. Quantitat diària per compensar les despeses originades
per estada i manutenció fora de la residència habitual fins a un
màxim de:
Per estada:
58, 90 Euros
Per manutenció:
Mitja: 18,33 Euros
Completa:
36,66 Euros
Dieta completa:
95,56 Euros
El personal que faci una jornada laboral igual o superior a 12
hores tindrà dret a percebre la quantitat que correspon a la
mitja manutenció per cada jornada que realitzi en aquestes
característiques.”
Cinquè.- Fixar el preu de les hores extres dels agents de Policia Local
al preu previst per la categoria del grup C1, d’acord amb la taula de
preus pel citat col·lectiu.
Sisè.- Augmentar el preu estipulat en concepte de Plus de
Nocturnitat i fixar-lo en 20 Euros pel conjunt dels treballadors
municipals, i en els mateixos termes que es determinen en els
articles 12 del Pacte de condicions del personal funcionari i del
Conveni col·lectiu del personal laboral. Per a jornades inferiors a 8
hores nocturnes, es pagarà la part proporcional que correspongui a
les hores nocturnes treballades.
Pel personal del Centre Esportiu Municipal es fixa aquest import de 20
Euros en concepte de Plus de Nocturnitat, i s’aplicarà en els termes
que es determinen en l’article 18 del Conveni col·lectiu de treball de
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les empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics,
adscrits a l’activitat esportiva i d’oci.
Setè.- Aquests acords entraran en vigor el dia 01 de març de 2017.
Vuitè.- Aquests acords hauran de ser ratificats pel ple de la
corporació en la primera sessió que celebri.
Vist l’informe de l’Intervenció municipal de data 17 de març de 2017.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al
ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’acord en el marc de les negociacions entre la Corporació
Municipal i el Comitè Unitari dels Treballadors de 24 de febrer de 2017 de
substitució modificació els articles 14.1, l’article 19.1 i 19.2, i l’article 18 del
Conveni col·lectiu de treball de les empreses `privades que gestionen
equipaments i serveis públic, adscrits a l’activitat esportiva i d’oci, amb
efectes de la data del propi acord 1 de març de 2017, que es transcriu a la
part expositiva.
Segon.- Traslladar aquesta resolució, Serveis Econòmics, Comitè Unitari de
Treballadors.
Tercer.- Publicar aquest acord a intranet/web municipal i al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona, i fer las tramitacions de acord que seguin
necessàries per a la seva efectivitat.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El segon punt, el punt B1, és l’aprovació de la modificació del conveni
amb el personal. Té la paraula la senyora Cati Palma.
Sra. Palma.- Gràcies, alcalde. Jo intentaré ser breu, bàsicament perquè la regidora
Marta Pujol no em pugui dir que és culpa meva si s’allarga el ple.
Bé, aquest és un punt seriós de l’ordre del dia, portem a aprovació la modificació
puntual de diferents aspectes del pacte de condicions de treball del personal de
funcionaris de l’ajuntament i del conveni col·lectiu del personal laboral de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Si un cas, no llegeixo els antecedents, que
coneixem tots, perquè en els acords puc donar l’explicació del que contemplen els
antecedents, si us sembla bé.
Aquesta modificació respon a una petició que va fer el comitè unitari d’aquest
ajuntament en representació de tots els treballadors i basant-se en unes
reivindicacions del cos local de Policia, que demanava unes especificacions per
alguns aspectes que afecten aquest cos concretament, i que en els acords s’han fet
extensius a tots els treballadors que estan en aquest ajuntament treballant i que
pateixen les mateixes condicions que el cos de Policia local.
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S’ha arribat a un total de sis acords. El primer acord està relacionat amb un aspecte
molt concret del cos de Policia, que seria el complement de solapament. A través
d’aquest acord hi ha una substitució del redactat de l’article 19.1, de l’antic conveni
de treballadors, i la modificació consisteix en què es reconeix que la jornada laboral
de la Policia local de la Roca contempla quinze minuts abans d’entrar a treballar i
quinze minuts després de treballar, que la nostra policia s’ha de preparar per poder
fer la seva feina, és a dir, han de canviar-se, posar-se l’uniforme, agafar les armes i
tots aquests preparatius. Això suposa un total de 112 hores l’any que dediquen a
aquesta funció, per poder fer la seva feina, i en aquest primer acord el que es fa és
recollir aquesta dada. El punt primer i el segon estan directament relacionats, i el
que contempla és que la jornada màxima anual del cos de la Policia local passa a
ser de 1.642 hores, amb aquest increment de 112 hores anuals, que serien el
complement de solapament, aquests quinze minuts diaris que ells necessiten abans
i després de la seva jornada laboral per preparar-se per poder fer la seva feina amb
les condicions adequades. El primer i el segon punt anirien relacionats amb això.
El tercer acord al que vam arribar fa referència al quadrant de la Policia local. El
quadrant de la Policia local descriu els canvis de torns de la Policia i els horaris que
fan, perquè puguin tenir una radiografia o puguin tenir una informació de quan han
de fer els torns durant tot l’any.
En aquest aspecte, es va presentar un quadrant que recollia unes especificacions
concretes en funció de la plantilla actual que té el cos de la Policia, aquest quadrant
tècnicament era viable, per tant, va ser acordat per tothom, i un dels aspectes que
també recull el tercer acord és que els canvis de quadrant no podran afectar els
funcionaris d’aquest cos en més de sis ocasions, és a dir, no podran haver-hi més
de sis dies en què se’ls faci canvi de quadrant, per suplir o per canviar algun
company que no pugui ser-hi en el moment en què li toca desenvolupar les tasques
del torn que li toqués pel quadrant. Per tant, el resum seria que la Policia va
presentar un quadrant que tècnicament és viable, tenint en compte la plantilla
actual del cos de Policia.
El punt quart, el quart acord, fa referència a un tema que està relacionat amb la
jornada de dotze hores. Com s’ha acordat en el punt tercer el tema del quadrant,
perquè el quadrant pugui ser realment efectiu, això significa que els agents de la
Policia durant el cap de setmana han de realitzar torns de dotze hores seguides. En
aquest cas, se’ls abona una mitja manutenció –ara no sé si ho dic correctament. El
conveni contemplava diferents pagaments per manutenció, i en aquest cas, amb
jornades de dotze hores es defineix que ells cobraran una mitja manutenció, que
suposa un import de 18,33 euros per jornada de dotze hores que realitzin. Això
afecta el cos de la Policia, i només al cos de la Policia.
El cinquè acord al que es va arribar fa referència a les hores extraordinàries que fan
els nostres agents de la Policia. En aquests moments, cobraven les hores extres al
preu d’una categoria que no és la seva, i passen a cobrar les hores extres al preu
de la seva categoria, que és la C1.
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I per últim, l’últim acord, que és el sisè, aquest fa referència al plus de nocturnitat.
Aquí també s’ha fet un increment en el preu/hora que es paga en el preu del plus
de nocturnitat, aquest acord fa referència al cos de la Policia i tots els altres
treballadors del nostre ajuntament, que fan el mateix horari, que puguin fer els
mateixos horaris, i en aquest cas passen a cobrar 20 euros per aquest complement.
A grans trets, seria una mica l’explicació. Tots els regidors coneixem el contingut
del document, he intentat explicar-ho de forma senzilla, però vaja, al final és un pèl
tècnic i, per tant, si hi ha alguna pregunta, us respondré sense cap mena de
problema. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Molt bé, gràcies. Alguna pregunta? Sí, senyor Álvarez?
Sr. Álvarez.- Gràcies. Vaig fer una pregunta amb una certa maldat, entre cometes,
a la comissió informativa, que és què és el que s’havia negociat. L’hi vaig fer al
senyor Fernández. Bé, no va saber ben bé què contestar, però em va dir que en la
negociació el que s’havia aconseguit és que els policies –crec recordar que em va
dir això, si no ja em corregirà– començarien a fitxar, que és un tema que potser no
ha comentat vostè.
Jo crec que per part nostra el que hem de fer és felicitar, com no pot ser d’una altra
manera, els representants negociadors de la Policia, del cos de la Policia de
l’Ajuntament de la Roca, perquè han aconseguit moltes coses amb aquesta
negociació, i segurament ho han aconseguit perquè el posicionament de
l’ajuntament en aquesta negociació era un posicionament dèbil, hem sortit a
negociar des d’una posició de debilitat.
Hi ha una realitat que nosaltres ja hem denunciat en plens anteriors i que per part
d’Alcaldia no s’ha fet absolutament res al respecte, hi ha un posicionament del cos
en contra del seu regidor, això és conegut, i per molt que ara s’hagi aconseguit
això, ens consta que continua aquest malestar. Hi ha un posicionament en contra
del tracte que s’ha rebut i que es rep per part del regidor, i hi ha un posicionament
en contra també perquè –i ho torno a dir, i espero que aquesta vegada es faci
alguna cosa, cosa que no s’ha fet fins ara– d’alguna manera s’està fent servir la
Policia com un cos de seguretat privat. I això, que ho sabem, val la pena que en
quedi constància una l’acta, i esperem que ens diguin alguna cosa respecte a
aquesta afirmació, i que ens diguin si estan fent alguna cosa per soluciona-ho, si
s’ha fet alguna cosa al respecte des de l’última denúncia que es va fer sobre aquest
tema en aquest mateix plenari, crec que no en el ple anterior sinó en el d’ara fa dos
plens, i que nosaltres no hem tingut resposta al respecte. És una afirmació
gruixuda, és una afirmació greu, però és una afirmació que val la pena que es
contesti. Jo, quan ho vaig dir en el ple d’ara fa quatre mesos, vaig dir que val la
pena aclarir aquestes circumstàncies, per tots. Primer, pel mateix regidor, ho vaig
dir en aquell moment, però jo crec que a part del regidor, perquè tots quedem
tranquils i amb la consciència tranquil·la que s’estan fent bé les coses, i que per
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tant, quan un seu en una mensa de negociació, doncs, sortim amb un
posicionament que no és de debilitat, com hem sortit fins ara.
Tot i això, felicitar, com he dit, i vull acabar així, els representants de la Policia,
perquè crec que és un acord positiu per a ells, però també és positiu per a
l’ajuntament, evidentment. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Fortí, per al·lusions?
Sr. Fortí.- Sí, per al·lusions, més que res pels comentaris que ha fet respecte a
aquest punt el senyor Álvarez. Quin és el benefici que té l’ajuntament de tot plegat?
Doncs, el benefici de tot plegat és que, per exemple, la seva policia pugui, en
aquests moments, disposar d’una millor conciliació familiar. Durant aquest període
de negociació, la Policia local es va crear com a secció sindical a través de la UGT, i
aleshores vam entaular, a través d’un mediador del Departament de Treball, que
vam demanar que formalment servís per arribar a resoldre aquelles diferències
que, en un moment donat, va mostrar el cos policial, per la situació en què estaven
de precarietat en aquest cas, es pot dir, o de mancances d’una sèrie de temes, i
aleshores, a partir d’aquí, es van entaular i es van fer una sèrie de reunions que
han donat aquests resultats. Aquests resultats són òptims per a les dues parts,
perquè hem fet un exercici de responsabilitat, perquè la conciliació familiar vol dir
que sigui més descans per a la Policia, vol dir que sigui una millora a l’hora d’entrar
un servei amb unes millors condicions que no com fins ara.
Dins del que són les negociacions, també s’ha parlat de molts aspectes que fins ara
s’havien de resoldre, i que vam resoldre fins i tot abans de començar aquestes
mateixes negociacions, sobretot en temes de material operatiu, que també era –
crec recordar– un dels onze punts, dins del que són totes les peticions que es van
fer formals per part de la secció sindical d’UGT, i que s’han traslladat amb aquests
acords.
En aquests acords, en tot moment, hem tingut en compte, i s’ha fet una valoració,
els estudis del cercle comparatiu que fa anualment la Diputació de Barcelona. La
Diputació de Barcelona fa una comparació de 64 municipis, des de menys de
10.000 fins a 150.000 habitants cadascun d’ells, i que té unes dades, bàsicament
gràfics, on es diu els preus, els costos, la mà d’obra, tota aquesta sèrie de dades
respecte a com estem amb la Policia local de la Roca, i això va ser un dels punts
també que es van traslladar amb aquestes reunions, per mirar i veure en quina
situació ens trobàvem envers les altres policies, i la causa-efecte ha sigut aquests
resultats que hem tingut ara: ara es fitxa, ara es fan aquests 1.754 hores oficials,
ara es fan els quinze minuts de solapament perquè doni temps, com ha dit la
regidora, a fer el canvi, la roba i la substitució de la gent que està sortint, parlant
de les novetats, de tot plegat, i això és el que fins ara s’ha tractat i s’ha arribat a
un acord.
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Jo entenc que les discrepàncies –jo parlaria de discrepàncies més que de les
paraules gruixudes que diu vostè– amb el regidor evidentment es poden tenir, i
tothom té dret, evidentment, a mostrar el seu desentès en el cas que no cregui que
aquelles mesures que es prenen per part política o tècnica, mostrin el seu rebuig,
es pot presentar de moltes maneres. En cap moment, s’utilitza la seguretat per a
seguretat privada, sempre deixem anar la «coletilla». Jo seguiré mostrant el mateix
respecte que he mostrat fins ara, ara, abans i fa dos anys enrere, i fa vuit anys.
Simplement, i no tinc res més a afegir, a no ser que hi vulgui afegir algú més.
Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun torn més? Senyor Fernández? I no sé si el senyor
Álvarez...
Sr. Fernández.- Sí, com que també hi ha hagut una al·lusió, en el sentit de dir que
si no li agraden les meves respostes, ho entenc, però que no sé què respondre,
senyor Álvarez... A mi poques vegades es trobarà que no sé què respondre. Pot no
agradar-li la meva resposta –pot no agradar-li la meva resposta– però sempre sé
què respondre. Que quedi ben clar això.
Segona cosa: li torno a dir el mateix que li vaig dir l’últim ple en què vostè va fer
aquesta afirmació, que la Policia es fa servir per a serveis privats. Si té constància
d’això, presenti una denúncia als jutjats, si no, està calumniant. Una de dues, o hi
ha una denúncia al jutjat, o això són calumnies. L’hi vaig dir l’altra vegada, ho ha
tornat a fer. Jo no tinc constància d’això. Si vostè en té, i si vostè en tenia quan
formava part del govern, la seva obligació era denunciar-ho en aquells moments.
Vostè i la persona que té al costat, que era l’alcalde. Per tant, anem amb compte
amb les declaracions. Si es fan afirmacions d’aquest tipus, que es demostri.
Sra. Palma.- Bé, jo em cenyiré a les preguntes que ha fet el senyor Álvarez. Sobre
el tema del fitxatge de la Policia, és cert que no ho he anomenat, i com que forma
part del primer dels acords, sí que m’agradaria expressar-ho. L’acord concretament
el que recull és que el personal de la Policia local procedirà a realitzar els fitxatges i
horaris corresponents, quedant aquests vinculats al cobrament del complement de
solapament bàsicament, perquè també consti en acta.
Respecte a la resta d’afirmacions que ha fet el senyor Álvarez, jo, que he estat
asseguda a la mesa de negociació des del primer dia –des del primer dia en què
vaig començar a formar part d’aquest govern– no coincideixo amb vostè, i això és
un tema d’apreciacions, sobre que el posicionament de l’ajuntament fos dèbil. A la
mesa de negociació, a part de nosaltres, hi havia el comitè d’empresa i la secció
sindical de la UGT, i alguns membres de la Policia local. La resposta i els acords
responen per una banda a reivindicacions que vam entendre que eren lícites del cos
de Policia i també del comitè, i per part d’aquest ajuntament a una filosofia
d’entendre la manera de treballar, o el tracte cap als treballadors d’aquest
ajuntament, que consisteix a millorar les condicions en què han de desenvolupar la
seva tasca. En qualsevol cas, hi ha hagut diferents assentades per negociar, i en
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cap moment la postura de l’ajuntament ha estat de debilitat, això és una afirmació i
no és una consideració meva.
Sobre el tema del regidor Fortí, jo no vull entrar en detalls, simplement li diré que
també en aquesta mesa de negociació, on sempre hi ha hagut presents diferents
representants del cos de la nostra Policia local, mai –i jo he estat present en totes–
s’ha posat al damunt de la taula això, en cap moment s’ha fet aquest comentari, ni
asseguts a la taula amb cap agent del nostre cos de Policia, i d’alguna manera li dic
el mateix que li diu el senyor Carles Fernández: si realment vostè té coneixement
que això està passant, jo crec que allò just és que ho denunciï i que aporti les
proves que són necessàries per avalar una acusació d’aquest tipus.
Respecte al que portàvem a aprovació, que és aquesta modificació, tampoc hi ha
massa més cosa a afegir. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció més?
Sr. Álvarez.- Sí, gràcies. No se m’enfadi, senyor Fernández, crec que ho he dit
correctament. No va ser què respondre i em va contestar el que em va contestar,
que és que a més fitxarien, i únicament em va contestar això, i és una afirmació i
ho torno a dir, no ho deia amb maldat en aquest cas, m’ha sortit com millor em
podia sortir.
Si jo hagués tingut coneixement del que estic dient ara i vaig dir fa quatre mesos,
probablement ho hagués posat en coneixement de qui ho havia de posar, però és
que resulta que jo ara ja no sóc govern, i el govern són vostès, i vostès ja tenen
coneixement perquè jo ho estic denunciant –vostès ha tenen coneixement perquè
jo ho estic denunciant. Per tant, si vostè em demana que si jo tenia coneixement
ho posés en coneixement de qui calgués, vostès ja tenen coneixement i facin el que
hagin de fer. Vostès sabran, eh?
Vostès poden consultar les novetats que jo no puc consultar, per exemple, eh? I em
consta que en aquestes novetats es trobaran amb sorpreses. I jo no les he
consultades –jo no les he consultades. Per tant vostès, sense necessitat que això
arribi a un jutjat, ho poden fer, hi tenen accés i poden mirar tot allò que considerin
oportú, si és que volen fer alguna cosa. Si no, molt bé, fantástico y la vida es
maravillosa.
S’ha fet alguna cosa respecte al control de trucades telefòniques, que també vam
demanar fa quatre mesos? Aquests cercles de qualitat, que més d’una vegada..., i
que estan basats en una sèrie de controls que es fan a la Policia i una sèrie de
coses que es mesuren, perquè la qualitat s’ha de mesurar, s’ha de poder mesurar,
s’ha demanat l’adhesió a la Diputació, per a aquests cercles de qualitat de la
Policia? És una pregunta molt concreta, i seria interessant. Crec que una vegada
s’ha fet servir alguna eina que l’ajuntament, a més a més, està adherit al tema de
serveis socials en aquest cercle de qualitat, amb el tema de la Policia seria
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interessant, des del meu punt de vista, eh? En tot cas, ho deixo com a opinió
perquè, a més, aquests 64, crec que ha dit, ajuntaments que es comparen, la Roca
no surt. La Roca no surt perquè no estem adherits a aquest cercle.
I he acabat la meva intervenció anterior felicitant la Policia i felicitant l’ajuntament,
o sigui, vull que quedi constància, he acabat així, i vull acabar de la mateixa
manera, tot i que em reitero en tot el que he dit. I consultin les novetats perquè val
la pena que ho mirin i que tots quedem tranquils amb què això que estic dient i que
a mi m’ha arribat realment val la pena que ens oblidem, que ens ho diguin. Ens
convoquen un dia i ens diuen: «Escolta, hem fet comprovacions, i pots estar
tranquil que això no és cert.» I jo espero que aquesta convocatòria ens arribi com a
grup, i ens diguin: «Hem fet aquesta comprovació, ho hem mirat, ho hem consultat
i això que estaves dient ho estaves dient perquè t’ho han dit, i resulta que no és
cert, i no és cert perquè ho hem consultat, ho hem mirat i ho hem remirat», i tot
això.
Sr. Alcalde.- Ja ens ha quedat clar
Sr. Álvarez.- Estic en el meu torn de paraula...
Sr. Alcalde.- Perdoni, perdoni, li anava a dir que ja ens ha quedat clar el que vostè
ens està dient, i li dic una cosa: igual que quan en el seu moment regulàvem, li
agradi o no li agradi, i sé que no li agrada, però com pot comprendre m’és igual en
aquest cas, vostè ha d’entendre que sóc jo qui regula la moderació d’aquest ple,
d’acord? Per tant, li agrairé tranquil·litat, vostè ja acabava, i si ja acabava no cal
que torni a començar, si us plau, perquè ha dit «acabo amb això» i vol dir «acabo»
i ens ho ha fet saber, per tant, no torni a començar, si us plau. Si vol ser molt breu,
que puguem acabar el punt, si us plau?
Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor Gil. Porto divuit anys a l’ajuntament, i he passat per
situacions curioses. Com aquesta no recordo cap. En tot cas, crec que sí, m’ha tallat
el discurs i, per tant, ara no puc començar o tornar al punt en què hi era. Crec que
està dit tot, i en tot cas, esperem que ens convoquin a aquesta reunió, que sí li
demanem formalment.
Sr. Alcalde.- Molt bé. El senyor Ros demanava per al·lusions, però és que no hi ha
hagut cap al·lusió cap a vostè. Vaja, jo no he sentit el seu nom per a res. (Veu de
fons.) Ah, sí, vostè era l’alcalde i està al seu costat. Em sembla que això és una
descripció, i en principi vostè està buscant... Doncs, miri, li deixo trenta segons, si
és tan amable, a veure quina és aquesta al·lusió.
Sr. Ros.- Miri, el que anava a contestar ho ha contestat el senyor Álvarez, per tant,
jo ja em quedo tranquil perquè ja s’ha dit. Però en tot cas li diré una cosa nova:
avui és el dia en què la presidenta del Congrés, la senyora Pastor, ha fet un etzibat
en el Congrés, i vostè farà el mateix paper.
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Sr. Alcalde.- Gràcies, li agraeixo que em compari amb la senyora Pastor. Jo em
guardaré les comparatives, eh?
De totes maneres, només ja per tancar, li diré tres coses. Primera: el tema del
gravar les trucades. Se li va comentar als agents, i n’hi va haver que no els va fer
massa gràcia, i l’explicació no va ser la que vostè fa, que això sigui un cos de
seguretat privada. Perquè, miri, tot i que hem tingut aquests «desencontres»,
confiem molt en els nostres policies, i sabem que no actuaran mai com a seguretat
privada de ningú, d’acord? Per tant, quan vostès estan dient això, ja no només
posen en dubte el senyor Fortí, cosa que vostès tenen tot el dret de fer-ho, estan
posant en dubte tots els agents de policia a qui arriben aquetes suposades
trucades. Sí, senyor Ros. Per tant, ja anirà bé que n’hi hagi aquestes gravacions.
Aquestes gravacions seran millors per a quan algú diu que li ha dit a un agent, o
que un agent li ha contestat malament, per a això sí que m’importarà a mi, no per
allò altre. Per allò altre estic convençut que seguirem fent el mateix, que és que
quan algú truca a un regidor per dir-li «hi ha aquest problema», el regidor truca la
Policia i ho diu. Si això s’entén així, haurem de fer una altra cosa, que serà que
quan algú ens digui una cosa que és un problema del poble, nosaltres li contestem
«jo no sé res». Doncs, no, miri, nosaltres no ho podem fer, ni com a regidor ni com
a alcalde, hem d’agafar i fer-ho nosaltres. Per tant, quan m’ho diuen a mi, l’alcalde
també truca la Policia, i no truca com un cos de seguretat privada.
La següent cosa: en aquell moment, fa quatre mesos, també ens van dir que els
cotxes de policia portaven GPS. Doncs, mirin, no porten GPS, i això és un
problema, això sí que és perillós, perquè si els passa alguna cosa, encara que vostè
va afirmar aquí que els havia posat i que estaven en funcionament, no consta que
funcionin des de fa anys, i, per tant, això és un problema. Ho treballarem també en
aquest sentit, perquè això sí que és seguretat per als agents, que és el que
nosaltres també volem.
El tema de felicitar als representants de la Policia. Doncs, als representants de la
Policia, felicitats, però també a tots els agents, perquè al final no ha arribat aquest
acord només per a ells, sinó per a tota la Policia. Com hem arribat aquí? Doncs,
mirin, perquè dúiem un dèficit molt, molt gran, perquè part d’aquestes coses duien
arrossegant-se des de feia anys, i això ens ho han dit els propis representants de la
Policia, i no estic dient cap mentida, i si dic alguna mentida que em corregeixin.
S’havia reconegut per part d’ells que moltes d’aquestes coses venien de fa molts
anys. Per tant, felicitar-los a tots.
I ja només per acabar, donar el nostre suport a un agent de policia que el
divendres passat, acabant el torn de treballar i anant cap a casa seva, va patir un
accident. Ha tingut una fractura de la tíbia, l’han hagut d’operar, serà una baixa
bastant llarga, i ja li vam comentar al propi agent quan el vam visitar a l’hospital, i
estava molt afectat per la situació que té, estava molt baix de moral, els seus
companys sé que l’estan trucant contínuament i entre tots l’animarem, i des d’aquí
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el que vull és això, agrair la seva bona feina com ha fet fins ara, i que siguin sis
mesos, siguin vuit mesos, el que torni a trigar a treballar, de ben segur que podrà
fer-ho, i que segur que ens tornarà a donar una bona feina, com ha fet sempre, i
per tant, molts ànims. És l’agent 36, i entendran que per motius de seguretat no
donem mai noms, vostès segur que saben quin és l’agent 36, des de fa anys han
treballat amb ell i segur que saben de qui parlo. Els veïns i veïnes que no ho saben
entendrà que és per motius de seguretat que als agents se’ls anomena pel seu
número d’agent.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:

S’aprova per unanimitat.

B2- Aprovació inicial del Reglament del Consell de pagesia
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
La protecció del medi natural, amb polítiques que el preservin i que evitin
situacions que puguin posar en perill una de les riqueses més importants del
nostre territori, el qual tenim l'obligació de preservar per tal que les
generacions futures en puguin gaudir en les millors condicions, constitueix
un deure i una responsabilitat, no només dels poders públics, sinó de tots els
ciutadans, entitats i associacions implicades en aquest àmbit d'actuació.
Atesa l’extensió del camps de conreu del municipi, es considera necessari
constituir un Consell de pagesia per tal de poder tractar totes aquelles
qüestions que afectin a l'activitat agrícola, ramadera i forestal de la Roca del
Vallès, així com dotar-lo d’un Reglament que en concreti i desenvolupi el seu
funcionament.
L’article 62 del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el articles 130 i 131
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
preveuen la possibilitat que el ple de l’ajuntament pugui crear òrgans de
participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal
que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació
dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.
Atès que les entitats locals gaudeixen, dins l’esfera de les seves
competències, de potestat normativa, és a dir, de capacitat per dictar
normes de naturalesa reglamentaria, reconeguda en l’article 4.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i de conformitat
amb l’article 22.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
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de règim local, en relació amb l’article 123.1.d) del mateix text normatiu
l’òrgan competent per adoptar aquest acord és el Ple de la Corporació;
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Consell de pagesia amb la
redacció que es recull a continuació:
“REGLAMENT INTERN DEL CONSELL DE LA PAGESIA
DE LA ROCA DEL VALLÈS
DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Article 1.El present reglament s'estableix en ús de la potestat reglamentària i
d'autoorganització i de les competències que confereixen a
l'Ajuntament l'article 66.2 de Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,
pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
La regulació del funcionament d'aquest òrgan de participació
sectorial, adaptat a la nova regulació legal s'emmarca dins la voluntat
de l'Ajuntament d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs
associacions en els assumptes municipals.
El Consell de la Pagesia serà un òrgan de participació ciutadana en la
vida municipal, que tindrà per finalitat informar totes aquelles
qüestions que afectin a l'activitat agrícola, ramadera i forestal de la
Roca del Vallès a més de totes aquelles funcions que li encomani el
Ple de l'Ajuntament.
La protecció del medi natural, amb polítiques tendents a la seva
preservació i per evitar situacions que poguessin posar en perill una
de les riqueses més importants del nostre territori, sobre la qual
tenim l'obligació de preservar per tal que en puguin gaudir les
generacions futures en les millors condicions, constitueix un deure i
una responsabilitat, no només dels poders públics, sinó de tots els
ciutadans, entitats i associacions implicades en aquest àmbit
d'actuació.
TÍTOL I.- Denominació, àmbit d’actuació, domicili i funcions.
Article 2.- Sota la denominació “CONSELL DE LA PAGESIA”, es
constitueix un òrgan de consulta i assessorament en matèria
agropecuària i forestal de la Roca del Vallès.
Article 3.- Àmbit d'Actuació. L'àmbit territorial d'aquest Consell de la
Pagesia és el municipi de la Roca del Vallès, en totes aquelles
qüestions que afectin l'activitat agrícola, ramadera i forestal.
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Article 4.- Domicili. El Consell de la Pagesia estarà domiciliat a la
Roca del Vallès, carrer Catalunya, 24.
Article 5.- Funcions. Les funcions del Consell de la Pagesia són:
a) Actuar com a organisme de consulta i assessorament del Ple de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que prèviament a la resolució a
totes les qüestions que de manera directa o indirecta afectin el sector
agrícola, ramader, i forestal del terme municipal, demanarà informe
al consell de pagesia.
b) Elaborar els estudis, informes i dictàmens dels assumptes que li
siguin encomanats pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que
puguin ésser d’interès pel sector, sempre i quan es disposi dels
recursos materials i pressupostaris necessaris per a la seva execució.
c) Col·laborar amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès en la preparació
i execució de la política agrària, ramadera i forestal del terme
municipal, presentant iniciatives, propostes, suggeriments i
traslladant les queixes del sector a l’ajuntament, per tal que siguin
discutides en els òrgans competents.
d) Ser consultats en els processos d’elaboració de reglaments i
ordenances dels serveis afectes en el sector i en aquells assumptes
d’especial incidència en aquest.
e) Ser informats de les decisions que l’ajuntament adopti en aquells
temes d’interès pel sector i de les actuacions que afectin al sector
agrícola, ramader i forestal del municipi o de municipis veïns, i que
derivin d’altres administracions i/o organismes públics i/o empreses
públiques, quan en tingui coneixement l’ajuntament de la Roca del
Vallès.
f) Promoure el respecte al medi ambient, així com la conservació, la
protecció i la millora de la qualitat ambiental, a partir de debats i
actuacions diverses de participació i sensibilització.
g) Difondre de manera pública i fàcilment accessible els documents
que resultin del treball d’aquest consell.
TÍTOL II.- Òrgans i atribucions.
Article 6.- Composició. El Consell de la Pagesia està composat per:
a) Plenari
b) Les comissions de treball que el Plenari cregui convenient crear per
acomplir les funcions descrites a l’article 5.
CAPÍTOL I.- El Plenari
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Article 7.- El Plenari està composat per:
a) El President, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.
b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius
següents:
-

Un representant de cada grup polític amb representació a
l’Ajuntament la Roca del Vallès.
Un representant d’ASAJA
Un representant de l’Unió de Pagesos
Un representant de cadascuna de les quatre comunitats de
regants
Un representant dels pagesos del poble de Santa Agnès
Un representant dels pagesos del barri de la Torreta
Un representant dels pagesos del poble de la Roca
Un representant de l’Associació de propietaris Forestals
Un representant de la Societat de Caçadors

Els representants han de ser pagesos, ramaders o gent lligada a la
producció agrària, que puguin aportar la seva visió del sector i
treballar per influir-hi.
c) El secretari/a, que serà el de la corporació o persona en qui
delegui.
Que tindrà les funcions de:
-

-

Preparar la relació d’assumptes que hagin de servir al
President/a per determinar l’ordre del dia.
Redactar les actes i enviar-les junt amb la següent
convocatòria. En aquest sentit, cada sessió serà gravada.
Aquesta gravació constituirà l’acta de la sessió corresponent i
quedarà sota custòdia del secretari, qui farà una diligència en
què quedi reflectit els membres presents, els assistents
convidats, l’hora data i lloc d’inici i acabament de la sessió, els
acords adoptats i les votacions corresponents a cada acord.
Convocar, per ordre del President/a, les reunions del Consell
de la Pagesia.

d) Prèvia invitació del President/a, podran assistir a les sessions del
Consell amb veu però sense vot, aquelles persones que pels seus
coneixements i experiència puguin realitzar aportacions.
Article 8.- El Plenari està presidit pel President/a del Consell i serà
assistit pel Secretari/a.
Article 9.- Funcions del Plenari. El Plenari del Consell es composa de
la totalitat dels seus membres que el formen i té com a funcions:
a) Proposar al President/a el nomenament dels membres de les
comissions de treball que es puguin crear. També li correspon al Ple
la creació de les diferents comissions de treball.
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b) Conèixer i informar de les consultes, assessoraments, estudis i
dictàmens que sol·liciti el Ple de l’Ajuntament al Consell, i de les
col·laboracions i altres funcions que li siguin requerides.
c) Atribuir els projectes, informes, estudis i restants actuacions que
hagin de desenvolupar les respectives comissions de treball.
d) Aprovar, refusar o modificar els projectes, informes o estudis que li
aportin les comissions de treball.
Article 10.- Règim de sessions.
a) Sessions ordinàries: les sessions ordinàries del Consell
s’efectuaran amb una periodicitat semestral. El president/a
convocarà i confeccionarà l’ordre del dia que es distribuirà als
seus membres amb una antelació mínima d'una setmana.
b) Sessions extraordinàries: les sessions extraordinàries se
celebraran mitjançant convocatòria de la presidència a
instància d’aquesta o d’una quarta part dels membres del
plenari del Consell de la Pagesia, en un termini màxim de
quinze dies. En aquest últim cas, els sol·licitants de la sessió
extraordinària hauran de comunicar, en la mateixa sol·licitud,
l’ordre del dia que proposen per a aquesta sessió. Cap sessió,
però, no es podrà celebrar, vàlidament, sense l’assistència del
President/a i del secretari/a o de les persones en qui hagin
delegat.
A banda d’aquests dos tipus de convocatòries, el consell de la pagesia
convocarà una assemblea anual a tots els titulars d’explotacions
agroramaderes per informar dels resultats dels temes treballats
durant el darrer exercici i recollir altres suggeriments.
Article 11.- Acords. Els acords del plenari del Consell s’adoptaran
per majoria simple dels vots del assistents a la sessió, i aquests
acords quedaran reflectits a les actes de les reunions.
En cas d’empat es decidiran amb el vot de qualitat del President/a.
Els acords de proposta, dictamen o suggeriment que s’adoptin es
faran arribar a l’òrgan competent amb la matèria, però en cap cas
tindran caràcter vinculant.
Article 12.- Ordre del dia. L’orde del dia de les sessions del plenari
l’establirà el President/a.
Article 13.- Mandat dels seus membres. El mandat dels membres del
Consell de la Pagesia coincidirà en la durada amb el mandat dels
membres de l’Ajuntament, en els termes de l’article 194 de la Llei
Orgànica 5/85, de 19 de juny, del Règim Electoral General, o de la
normativa vigent aplicable en cada moment. Tot això, sense perjudici
de la disposició transitòria prevista en aquest reglament, pel que fa a
la constitució del Consell en el present mandat.
El Plenari es renovarà dins dels tres mesos, des de la constitució del
nou consistori i s'ha de sol·licitar a les entitats representades en el
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Consell de la Pagesia que nomenin els seus representants. Els seus
membres podran ésser en tot moment revocats per aquell qui els
hagi designat.
Tanmateix, els membres del Plenari cessant, seguiran en funcions,
fins que no es produeixi el nomenament dels seus substituts.
Designats els regidors que formaran part del nou plenari, quedarà
constituït, cessant, automàticament els membres de la mateixa que
no tinguin el caràcter de membres del Ple de l’Ajuntament.
TÍTOL III: Modificació
funcionament.

i

vigència

del

reglament

de

Article 14.- Aquest reglament podrà ésser revisat per tal d’adequarlo a l’experiència de funcionament del Consell a iniciativa del Plenari
mateix o del President/a.
Article 15.- Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament,
entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i romandrà vigent fins que
se n’acordi la seva modificació o derogació.
Contra els acords anteriors, que esgoten la via administrativa, els
interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant
la sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de
la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi pot interposar
qualsevol altre recurs si es considera procedent.
Disposició transitòria
La sessió de constitució del Consell de la Pagesia en el present
mandat, tindrà lloc dins dels quatre mesos posteriors a la publicació
de l’aprovació definitiva del present reglament en l’últim dels diaris
oficials en què sigui procedent.”
Segon. Constituir el Consell de pagesia del municipi de la Roca del Vallès
Tercer. Sotmetre el Reglament a informació pública pel termini de trenta
dies, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari El Punt, al taulell d’anuncis i en la web municipal (www.laroca.cat);
durant aquest termini, l’expedient administratiu i el propi Reglament estaran
a disposició de qui vulgui examinar-los i es podran presentar les
reclamacions i suggeriments que es considerin pertinents. En cas que no
se’n presentin, el reglament restarà aprovat definitivament sense necessitat
de cap altre acord exprés.
Quart.- Notificar aquest acords als membres del Consell de pagesia.
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Cinquè.- Facultar a l’alcalde, perquè subscrigui els documents necessaris per
a la formalització dels precedents acords.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- Passem al punt número 2, l’aprovació inicial del Reglament del
Consell de Pagesia. Té la paraula el senyor Xavier del Villar.
Sr. del Villar.- Gràcies, senyor alcalde. Doncs, això mateix, portem a aprovació
inicial el Reglament del Consell de la Pagesia. Atesa l’extensió dels camps de conreu
que té el municipi, s’ha considerat necessari constituir un consell de la pagesia per
tal de poder tractar totes aquelles qüestions que afectin l’activitat agrícola,
ramadera i forestal en el nostre municipi, així com dotar-lo d’un reglament que, en
concret, desenvolupi el seu funcionament. Amb aquesta voluntat, el passat 8 de
febrer va tenir lloc en aquesta mateixa sala una reunió informativa i de treball per
posar els fonaments d’aquest Consell de la Pagesia, del qual avui presentem a
aprovació el seu reglament de règim intern.
La regulació del funcionament d’aquest òrgan de participació sectorial, adaptat a la
nova regulació legal, s’emmarca dins de la voluntat de l’ajuntament d’integrar la
participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals. El
Consell de la Pagesia serà un òrgan de participació ciutadana en la vida municipal,
que tindrà per finalitat informar de totes aquelles qüestions que afectin l’activitat
agrícola, ramadera i forestal, a més de totes aquelles funcions que li encomani el
ple de l’ajuntament.
La protecció del medi natural, amb polítiques tendents a la seva preservació, i per
evitar situacions que poguessin posar en perill una de les riqueses més importants
del nostre territori, sobre la qual tenim l’obligació de preservar, per tal que en
puguin gaudir les generacions futures en millors condicions, constitueix un deure i
una responsabilitat, no només dels poders polítics sinó de tots els ciutadans,
entitats i associacions implicades en aquest àmbit d’actuació.
Per no allargar-me gaire, llegiré el que portem a aprovació. En primer lloc, aprovar
inicialment aquest reglament del Consell de la Pagesia. En segon lloc, constituir el
Consell de la Pagesia al municipi de la Roca del Vallès. En tercer, sotmetre el
reglament a informació pública en el termini de trenta dies, mitjançant informació
d’un edicte al Butlletí Municipal de la Província, etcètera. El quart, notificar aquests
acords als membres del Consell de la Pagesia. I en cinquè lloc, facultar l’alcalde
perquè subscrigui els documents necessaris per a la formalització dels presents
acords. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Algun comentari per part d’algun grup? Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
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Votacions:
S’aprova per unanimitat.
B3- Adequació del lloc de treball de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de
tresorer/a municipal
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió
informativa general de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
Atès que aquest Ajuntament te la necessitat de modificació del lloc de treball
de Tresorer d’aquest Ajuntament per aplicació de l’article 92.bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril.
Vist l’informe del Interventor municipal en el que fa constar :
“ Antoni López i Alonso, funcionari de carrera, actuant en qualitat d’Interventor
habilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, d’acord amb les funcions que li
són encomanades pels articles 4 i 14 del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració
local amb habilitació de caràcter estatal i els articles 214 i 220 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, emet el següent,
INFORME DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Antecedents:
Primer.- En data 01 de març de 2017, amb Provisió d’Alcaldia-Presidència de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, es requereix a aquesta Intervenció
municipal, informe derivat de la necessària aprovació del Lloc de Treball de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, denominat Tresorer, per aplicació de
l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
Segon.- La Disposició transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, d’acord
amb la redacció donada per la Llei 18/2015, de 9 de juliol, pel qual es modifica
la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del
sector públic, en el seu apartat primer, establia el següent:
“Mentre no entri en vigor el Reglament que preveu l’article 92. bis de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i en tot
el que no s’oposi al que disposa aquesta Llei, manté la seva vigència la
normativa reglamentària referida als funcionaris inclosos en l’àmbit
d’aplicació de l’article esmentat.
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Fins al 31 de desembre de 2016, excepte en cas de pròrroga per la
corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, excepcionalment,
quan a les corporacions locals la població de les quals sigui inferior a
20.000 habitants quedi acreditada, mitjançant informe al ple, la
impossibilitat que les funcions de tresoreria i recaptació les exerceixi un
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, ja
sigui amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació, les
funcions esmentades les poden exercir funcionaris de carrera de la
diputació provincial o entitats equivalents, d’acord amb el que preveu
l’article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, o quan quedi acreditat que
això no és possible, funcionaris de carrera que prestin serveis a la
corporació local. En tots dos casos, han de ser funcionaris de carrera i
han d’actuar sota la coordinació de funcionaris del grup A1 de les
diputacions provincials o entitats equivalents.”.
Tercer.- En conseqüència, en no haver entrat en vigor una Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat el proppassat 1 de gener de 2017, s’ha
produït el compliment del termini previst en la Disposició transitòria setena de
la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, d’acord amb la redacció donada per la Llei 18/2015, de 9
de juliol, pel qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre
reutilització de la informació del sector públic, aquest règim transitori ha
finalitzat.
Quart.- De les dades que disposa la Intervenció municipal de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, s’acrediten els següents fets:
En data 13 de desembre de 2002, el Ple de la Corporació municipal,
aprovà el projecte organitzatiu de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i
l’organigrama que figurà en l’expedient administratiu, de l’aprovació de
la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que
inclou la valoració dels llocs de treball del personal funcionari i laboral
de la Corporació municipal, així com l’acta de valoració i, finalment, de
l’aprovació de l’estudi retributiu que assignà les retribucions segons la
jornada laboral ordinària de 37.5 hores setmanals.
Pel que fa referència a lloc de treball denominat Tresorer, l’estudi
retributiu d’aquest lloc era el següent:
Denominació del lloc de treball:
Grup:
Nivell:
Complement específic 1:
Puntuació:
Retribució anual:
Horari:

Tresorer.
C2.
16.
Mensual:
822,39 euros.
Anual:
11.513,44 euros.
939 punts.
23.288,14 euros.
37,50 hores.

Cinquè.- L’aplicació de l’article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local que, d’entre altres aspectes, regula la
reserva als funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, les funcions de la tresoreria, obliga a l’Ajuntament de La Roca del
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Vallès, adequar a la normativa, el lloc de treball denominat Tresorer del
projecte organitzatiu de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’organigrama que
figura en l’expedient administratiu, de l’aprovació de la Relació de Llocs de
Treball de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que inclou la valoració dels llocs
de treball del personal funcionari i laboral de la Corporació municipal, així com
l’acta de valoració i, finalment, de l’aprovació de l’estudi retributiu que assignà
les retribucions segons la jornada laboral ordinària de 37.5 hores setmanals, i
que va ser aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària, de
data 13 de desembre de 2002.
Sisè.- Donant compliment a la regulació de l’article 30.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, s’hauria d’adequar el lloc de treball denominat Tresorer del
projecte organitzatiu de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i l’organigrama que
figura en l’expedient administratiu, de l’aprovació de la Relació de Llocs de
Treball de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, que inclou la valoració dels llocs
de treball del personal funcionari i laboral de la Corporació municipal, així com
l’acta de valoració i, finalment, de l’aprovació de l’estudi retributiu que assignà
les retribucions segons la jornada laboral ordinària de 37.5 hores setmanals, i
que va ser aprovat pel Ple de la Corporació municipal, en sessió ordinària, de
data 13 de desembre de 2002, als preceptes regulats als articles 5 i 6.2 del
Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Setè.- Per tot això, i partint del projecte organitzatiu de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès i l’organigrama que figura en l’expedient administratiu, de
l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, que inclou la valoració dels llocs de treball del personal funcionari i
laboral de la Corporació municipal, així com l’acta de valoració i, finalment, de
l’aprovació de l’estudi retributiu que assignà les retribucions segons la jornada
laboral ordinària de 37.5 hores setmanals, i que va ser aprovat pel Ple de la
Corporació municipal, en sessió ordinària, de data 13 de desembre de 2002, el
lloc de treball denominat Tresorer de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, quedaria establert amb les següents
característiques:
Denominació del lloc de treball:
Classe:
Escala/Subescala:
Provisió del lloc de treball:
Adscripció orgànica:
Econòmics.
Grup:
Nivell:
Complement específic 1:
Mensual:
Anual:
Retribució anual:
Horari:
Funcions:

Tresorer.
Funcionari.
Habilitació nacional.
Concurs Oposició.
Intervenció/Serveis
A1.
24.
1.058,55 euros.
14.819,70 euros.
37.886,42 euros.
37,50 hores.
Les pròpies dels articles 5 i
6.2
del
Reial
decret
1174/1987,
de
18
de
setembre, pel qual es regula
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el
règim
jurídic
dels
funcionaris
de
l’Administració local amb
habilitació
de
caràcter
nacional
.
Completa.
37,50 hores.

Jornada:
Horari:

Vuitè.- Pel que es refereix a les conseqüències econòmiques que impliquen
la proposta d’aprovació del Lloc de Treball de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, denominat Tresorer, per aplicació de l’article 92.bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, tant en la plantilla de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2017, com en el Capítol I de
despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a
l’any 2015, en pròrroga reglamentaria per a l’any 2017, en els termes fixats
a l’article 169.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, existeixen
crèdits suficients per assumir les obligacions.
Fonaments de dret
Pel que es refereix a la funció interventora i de control financer: Articles 214
i 220 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Pel que es refereix a la funció de control i fiscalització i d’emissió d’informes:
Article 4 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter estatal.
Pel que es refereix a l’aprovació: Article 92.bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Pel que es refereix a les funcions: Articles 5 i 6.2 del Reial decret 1174/1987,
de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional .
Pel que es refereix a l’òrgan competent: Article 127 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Pel que fa referència a l’existència de crèdits: Article 173 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Vist l’ informe del Secretari de la corporació en el que fa constar :
Antoni Peralta i Garcerá, secretari general de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, en relació a l’assumpte dalt indicat, i d’acord amb la provisió de
l’Alcaldia de data 1 de març 2017, emeto el present informe d’acord amb el
següents:
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ANTECEDENTS
I.- Per provisió d’Alcaldia de data 1 de març 2017, es va disposar que
s’iniciés el procediment per a l’adequació del lloc de treball denominat
tresorer , ajustant-lo a les funcions reservades a la tresoreria per tal de ser
exercit per un funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional. Aquesta provisió està motivada per la disposició transitòria setena
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local. Tanmateix, l’ajuntament ha rebut, en data 20 de
febrer 2017, una comunicació de la Subdirecció General d’Assistència
Jurídica i Règim Local, de la Generalitat de Catalunya (Direcció General
d’Administració Local) en què li instava a l’aportació de la certificació de
l’acord del ple en què constés la modificació del lloc de tresoreria de forma
que quedés reservat a un funcionari d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
II.- D’acord amb el disposat a l’esmentada provisió, la intervenció municipal
ha emès un informe en data 1 de març 2017 en què proposa l’adopció de tot
un seguit d’acords per part del ple de la Corporació pe efectuar aquesta
modificació. En aquest informe es posa de manifest que en data 13 de
desembre de 2002, el Ple de la Corporació va aprovar el projecte
organitzatiu de l’ajuntament de La Roca del Vallès, així com la relació de
llocs de treball de l’ajuntament , el qual incloïa les retribucions
complementàries del tresorer, tot efectuant una actualització de dites
retribucions a data d’avui. La intervenció també informa que el pressupost
vigent conté crèdit suficient per assumir les obligacions que es derivin
d’aquestes retribucions.
III.- En data 2 de març 2017, l’assessor en recursos humans de
l’ajuntament emet un informe en què exposa el significat jurídic que té la
relació de llocs de treball, així com el seu procediment i la fonamentació
jurídica de la reserva de les funcions de tresoreria al funcionaris d’habilitació
estatal. L’informe és favorable a l’adequació del lloc de treball de tresorer de
l’ajuntament de La Roca del Vallès segons les característiques que consta a
la proposta segona de l’informe de la intervenció municipal.
IV.- S’ha de tenir present que en l’actualitat, el lloc de treball de tresorer de
l’ajuntament de La Roca del Vallès està reservat a un grup C2, no a un grup
A1 com correspondria a una habilitat nacional de l’escala d’intervenció
d’entrada, i que la seva retribució s’ha vist reduïda a partir de l’any 2011,
segons es pot interpretar de la documentació obrant a l’expedien físic al qual
ha tingut accés qui sota signa.

FONAMENTS DE DRET


Disposició Transitòria setena Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL)



Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL)
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Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el
Règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Primera.- El que s’està proposant amb el present acord és una modificació
de la relació de llocs de treball per tal d’adequar el lloc de treball de
tresoreria a la normativa vigent aplicable. Cal tenir present que la disposició
transitòria setena LRSAL establia un termini per efectuar dita adequació, el
qual finia en data 31 de desembre 2016, en el sentit que esta en aquesta
data quan s’acabava el termini que tenien els diferents ajuntaments per
acreditar la impossibilitat que les funcions de tresoreria fossin exercides per
un funcionari amb habilitació estatal de l’escala corresponent. Concretament,
dita disposició establia el següent:
“1. En tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley,
mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios
incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las
Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede
acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones
de tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con
carácter definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones
podrán ser ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o
entidades equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta
posible, por funcionarios de carrera que presten servicios en la Corporación
Local. En ambos casos, deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo
la coordinación de funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales
o entidades equivalentes.”
Per entendre bé aquesta disposició, cal fer referència a l’article 92.1.2.3 i 6
bis LRBRL, els quals estableixen el següent:
“1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales,
cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional:
a) La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento
legal preceptivo.
b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera
y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.
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No obstante, en los municipios de gran población se tendrá en cuenta lo
dispuesto en el Título X de la presente Ley y en los municipios de Madrid y
de Barcelona la regulación contenida en las Leyes 22/2006, de 4 de julio, de
Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid y 1/2006, de 13 de marzo, por
la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona
respectivamente.
2. La escala de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el
apartado 1.a) anterior.
b) Intervención-tesorería, a
contenidas en el apartado 1.b).

la

que

corresponden

las

funciones

c) Secretaría-intervención a la que
contenidas en los apartados 1.a) y 1.b).

corresponden

las

funciones

3. Los funcionarios de las subescalas de Secretaría e Intervencióntesorería estarán integrados en una de estas dos categorías: entrada o
superior.
(…)
6. El Gobierno, mediante real decreto, regulará las especialidades
correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En
todo caso, el concurso será el sistema normal de provisión de puestos de
trabajo. El ámbito territorial de los concursos será de carácter estatal.”
De tota aquesta normativa es dedueix que el lloc de tresoreria queda
reservat per als funcionaris d’habilitació estatal de la subescala
corresponent.

Segona.- Cal tenir present que la relació de llocs de treball és l’instrument a
través del qual es realitza l’ordenació del personal, segons les necessitats
dels serveis, i es precisen els requisits per a l’exercici dels diferents llocs de
treball.
En conseqüència, la relació de llocs de treball és l’instrument tècnic jurídic
que ha d’organitzar els recursos humans. En aquest sentit, l’article 29 del
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la Refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, determina el contingut que ha de tenir la relació
de llocs de treball:
“La relació de llocs de treball és pública i ha d'incloure tots els llocs de
funcionaris, laborals i eventuals existents en l'Administració de la
Generalitat. El contingut de les relacions de llocs de treball ha de ser
almenys el següent:
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a) La denominació i les característiques essencials dels llocs.
b) Els requisits essencials per ocupar-los.
c) El complement de destinació i, si s'escau, l'específic, si són llocs de
personal funcionari.
d) El grup, la categoria professional i el règim jurídic aplicable per als llocs
de caràcter laboral.
e) La forma de provisió dels llocs i, per als casos determinats per l'article 50,
els sistemes d'accés.
f) Els requisits que han de complir els funcionaris d'altres administracions
per poder accedir als llocs de treball mitjançant la corresponent convocatòria
de provisió.”
Aquesta normativa es concreta, per a l’àmbit local, als articles 29 -33 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del Personal
al servei de les entitats locals, els quals es transcriuen a continuació:
Article 29
- 1 La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada del conjunt de
llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou la totalitat dels
existents a l’organització i correspon tant a funcionaris com al personal
eventual i al laboral.
- 2 Mitjançant les relacions de llocs de treball s’assignen les funcions,
atribucions i comeses que ha de realitzar el personal que ocupa els
respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal funcionari,
l’escala, la subescala, la classe i la categoria a què ha de pertànyer la
persona que ocupa cada lloc de treball.
- 3 Fins que cada entitat local no hagi aprovat la relació de llocs de treball en
la forma que conté aquest Reglament, l’assignació d’atribucions als llocs de
treball, si manca l’organigrama, pot fer-se per decret de l’alcalde o president
de l’entitat local.
- 4 En tot moment correspon al president de l’entitat local assignar, per
decret, les funcions específiques de les contingudes amb caràcter genèric en
la relació de llocs de treball quan raons de servei així ho requereixin.
Article 30
- 1 El lloc de treball constitueix la unitat mínima operativa que amb caràcter
objectiu s’identifica en una estructura administrativa.
- 2 Per a cada lloc de treball s’han d’indicar, almenys:
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
b) Les característiques essencials del lloc, incloent, si s’escau, les funcions
específiques atribuïdes.
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball. d) El complement de
destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com també, si s’escau,
el complement específic corresponent.
e) La forma de provisió del lloc.
Article 31
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- 1 L’elaboració de la relació de llocs de treball s’ha d’ajustar a criteris de
racionalitat, economia i eficàcia. Per a la seva justificació s’han d’incorporar
en aquestes relacions els documents següents:
a) L’estudi justificatiu de l’estructura administrativa o el seu organigrama
funcional.
b) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els
criteris de titulació, especialització, responsabilitat, comandament, esforç,
dificultat, dedicació, incompatibilitat, perillositat i penositat.
- 2 La definició dels llocs de treball requereix l’anàlisi prèvia i la descripció de
cada lloc i la seva posterior classificació, a l’efecte de determinar, en el cas
de llocs reservats a funcionaris de carrera, un dels trenta nivells que
quantifiquen el complement de destinació assignat i, si s’escau, el
complement específic.
- 3 La modificació de la relació de llocs de treball, en el supòsit a què es
refereix l’article 27.1 d’aquest Reglament, s’ha de justificar mitjançant la
memòria que acrediti les circumstàncies de l’article 27.2 d’aquest Reglament
i, si s’escau, la definició dels llocs de què es tracti.
Article 32
- 1 La relació de llocs de treball documentada en la forma que s’expressa a
l’article 29 d’aquest Reglament l’ha d’aprovar el ple de la corporació o
l’òrgan corporatiu superior de l’entitat local. Igualment, el mateix òrgan ha
d’aprovar les modificacions que es produeixin.
- 2 Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en
períodes d’exposició pública del pressupost anual o de les seves
modificacions, en la forma que cada entitat local tingui establerta.
Article 33
- 1 Són funcions públiques, el compliment de les quals queda reservat
exclusivament a personal subjecte a l’estatut funcionarial, les que impliquin
l’exercici d’autoritat, les de fe pública i assessorament legal preceptiu, les de
control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i
pressupostària, les de comptabilitat i tresoreria i, en general, aquelles que
en desplegament de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local,
es reservin als funcionaris per a la millor garantia de l’objectivitat, la
imparcialitat i la independència en l’exercici de la funció.
- 2 Són funcions públiques necessàries en totes les entitats locals, la
responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional:
a) La de secretaria, que comprèn la fe pública i l’assessorament legal
preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera,
pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
-3 La responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat,
tresoreria i recaptació pot ser atribuïda a membres de la corporació o
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funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, en aquells supòsits
excepcionals en què així ho determini la legislació.”
En conseqüència, la modificació proposada ha de tenir present aquesta
normativa exposada. Tanmateix, les funcions pròpies del lloc de treball del
tresorer s’especifiquen al Reial Decret 1174/1987, concretament al seu
article cinquè, el qual es transcriu a continuació:
“Art. 5.º
1. La función de Tesorería comprende:
a) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local,
de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.
b) La Jefatura de los Servicios de recaudación.
2. El manejo y custodia de fondos, valores y efectos comprende:
a) La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y
valores de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las
disposiciones legales vigentes.
b) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de
conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia.
c) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las
consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos
análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los
cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas
en dichos establecimientos.
d) La formación de los planes y programas de tesorería, distribuyendo en
el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual
satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente
establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.”
Tot això, sens perjudici que li pugui correspondre ser el cap dels serveis
recaptatoris, en aplicació de l’article 5.2 i 6.2 del R.D 1174/87, per remissió
de l’article 18 del mateix cos normatiu.
Tercera.- Tenint present tot l’exposat, cal que l’ajuntament aprovi la
corresponent modificació de la seva relació de llocs de treball, en relació al
lloc de treball de tresorer, per adequar-la a la normativa vigent (amb
reserva als funcionaris d’habilitació nacional de la subsescala intervenció
tresoreria o de la subescala secretaria intervenció) Aquesta modificació
implica la necessitat d’efectuar una valoració del lloc de treball, a efectes de
determinar el seu complement de destí i l’específic, així com classificar la
plaça de grup A1, i que el seu sistema de provisió sigui per concurs de
mèrits (el qual es farà efectiu mitjançant el concurs unitari o ordinari)
Tanmateix, les funcions seran les pròpies de la tresoreria, segons s’ha vist
en la normativa sectorial aplicable.
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- ADEQUAR el Lloc de Treball de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, denominat Tresorer, per aplicació de l’article 92.bis de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, tant en la plantilla de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2017, a les funcions reservades
a la tresoreria, regulades als articles 5 i 6.2 del Reial decret 1174/1987, de
18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional , i que han de ser
exercides per un funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
SEGON.- ESTABLIR les següents característiques al Lloc de Treball de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, denominat Tresorer, de la Relació de
Llocs de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, aprovat Ple de la Corporació
municipal, en sessió ordinària, de data 13 de desembre de 2002:
Denominació del lloc de treball:
Classe:
Escala/Subescala:
Provisió del lloc de treball:
Adscripció orgànica:
Econòmics.
Grup:
Nivell:
Complement específic 1:
Retribució anual:
Horari:
Funcions:

Jornada:
Horari:

Tresorer.
Funcionari.
Habilitació nacional.
Concurs
Intervenció/Serveis
A1.
24.
Mensual:
1.058,55 euros.
Anual:
14.819,70 euros.
37.886,42 euros.
37,50 hores.
Les pròpies dels articles 5 i
6.2
del
Reial
decret
1174/1987,
de
18
de
setembre, pel qual es regula
el
règim
jurídic
dels
funcionaris
de
l’Administració local amb
habilitació
de
caràcter
nacional
.
Completa.
37,50 hores.

TERCER.- Traslladar còpia de l’acord de l’òrgan competent, als Serveis
Econòmics/Intervenció i a l’Oficina de Recursos Humans de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès, als efectes de coneixement i control posterior.
QUART.- Traslladar còpia de l’acord de l’òrgan competent, al Comitè Unitari
de Treballadors de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes de
coneixement, publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Deliberacions:
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Sr. Alcalde.- El següent punt és l’aprovació del lloc de treball de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, de tresorer o tresorera municipal.
Sr. Fernández.- Bé, com alguns de vostès saben, la tresorera, la que ha estat
durant molts anys tresorera municipal, persona que ha desenvolupat una feina crec
que amb una professionalitat, un rigor, una seriositat i una dedicació més que
lloable, es jubila demà. Fa uns mesos es va iniciar tota una tramitació per a la
substitució de la tresorera, i s’ha hagut de fer d’una forma determinada perquè la
plaça de tresorer des de fa un temps és una plaça que forma part de la plaça de
funcionaris d’habilitació nacional, com els secretaris i els interventors.
Llavors, perquè això pugui fer-se, calia fer tota una tramitació. Es va iniciar per part
de l’ajuntament, i des de la Direcció General d’Administració Local ens han demanat
que faltava una documentació que era la valoració del lloc de treball de la tresorera,
i el que fem avui, en aquest ple, és portar a aprovació la valoració d’aquest lloc de
treball. De quina forma s’ha realitzat aquesta valoració del lloc de treball? Per a
l’adequació de la valoració de llocs de treball, el que s’ha fet és partir de la
valoració de llocs de treball que es va fer l’any 2002, que és la que tenia la
puntuació dels diferents llocs de treball.
(Pausa per problemes amb el so.)
Aquesta plaça en aquells moments era una plaça ocupada per la senyora Isabel
Quintana, que ha estat la tresorera municipal i que és la tresorera municipal fins
demà, que era d’administratiu, i com a tal, tenia una categoria C2 amb un
complement de destinació 16, i un complement específic determinat, que sortia
d’aquesta valoració. El que s’ha fet és, partint d’aquella valoració, aplicar els
increments salarials recollits en les diferents lleis de pressupostos de l’Estat, des del
2002 fins l’actualitat, i la nova normativa, que fa referència a què els secretaris són
funcionaris d’habilitació nacional, defineix aquesta plaça amb categoria A1, i la
categoria A1 comença pel complement de destí 24. Llavors, el que s’ha fet és
adequar, després d’aquests increments, aquesta situació, i s’ha fet el mateix pel
que fa al complement específic, que s’ha utilitzat com a complement específic el
complement específic dels A1 del municipi, de llocs de plaça similars a aquest.
Per tant, el que portem a aprovació és –un segon, que arribo a la part dels acords–
adequar el llocs de treball de l’Ajuntament de la Roca, denominat «tresorer», per
aplicació de l’article 92 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local, en la plantilla de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, de data de l’any 2017, a
les funcions reservades a la tresorera, regulades per l’article 5 i 6.2 del Reial decret
1.174/1987, de 18 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, i que han de ser
exercides per un funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter
nacional.
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Segon, establir les següents característiques al lloc de treball de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, denominat «tresorer», de la relació de llocs de treball de
l’ajuntament, aprovat pel ple de la corporació en sessió ordinària del 13 de
desembre de 2002. Denominació del lloc de treball: tresorer; classe: funcionari;
escala: subescala d’habilitació nacional; provisió del lloc de treball: per concurs;
adscripció orgànica: intervenció serveis; grup: A1; nivell: 24; complement específic
mensual: 1.058,55 euros.
Tercer, traslladar còpia d’aquest acord a l’òrgan competent dels serveis econòmics i
Intervenció, i traslladar còpia al Comitè Unitari de treballadors de l’ajuntament, als
efectes de coneixement de la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández. Alguna intervenció? Senyor Álvarez?
Sr. Álvarez.- Sí. Voldríem començar la nostra intervenció donant les gràcies a la
Isabel Quintana, que ha treballat durant molts anys en aquest ajuntament, de fet,
és una de les persones, potser és la més veterana, no n’estic segur, però si no és la
més veterana, és del grupet de tres o quatre. Ho és? Doncs, donar les gràcies per
tota la feina que ha fet, que ha estat molta i molt bona, i creiem que és just que
quedi constància a l’acta d’aquest fet.
Respecte a la resta del punt, li vaig fer una pregunta al senyor Carles Fernández en
la comissió informativa, de com s’havia arribat a decidir quin era el sou d’aquest
nou lloc de treball, com havíem arribat com a ajuntament a la conclusió que aquest
lloc de treball havia de tenir aquestes característiques, i em va contestar que al
final havia estat una decisió política, que havia estat l’equip de govern qui ho havia
decidit. Em va dir això, no digui que no i no es mostri... Llavors, vam estar en
comissions informatives diferents, eh?
Sr. Fernández.- Possiblement.
Sr. Álvarez.- La decisió no va ser política? No em va dir això? Em va dir això.
Nosaltres creiem que els polítics no hem de decidir sous de llocs de treball reglats, i
que la manera d’arribar, o la conclusió a la que hem arribat probablement s’havia
d’haver fet d’una altra manera. En èpoques, quan la Diputació ho feia, li
demanàvem a la Diputació, ho havia fet més d’una vegada l’equip de govern de
torn, una valoració d’un lloc de treball, i la Diputació feia la valoració d’aquell lloc de
treball. Això s’ha fet en moltes ocasions. Últimament, amb alguna en particular, es
va decidir que no es volia fer, però era la manera que teníem de saber quin era el
sou i quins eren els diferents complements que s’havien de destinar a aquest lloc
de treball en concret. Aquesta vegada no s’ha fet així, perquè han decidit fer-ho
d’una altra manera.
Som conscients que s’ha de regular aquesta situació també, i que aquest lloc de
treball en particular és d’habilitació nacional i, per tant, s’ha de fer el que s’hagi de

33

Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
29/05/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

29/05/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e142671ece0d44059b10ff8b1400d60b001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 22/05/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

fer, i això suposo que els juristes o l’interventor haurà recomanat a l’equip de
govern com s’ha de fer per resoldre aquesta situació, però la realitat i la veritat és
que van dir això a la comissió informativa.
Com que creiem que s’ha de tirar endavant, no ens oposarem a això, estem d’acord
amb què d’alguna manera s’ha de fer, però creiem que no és massa correcte el que
he dit: els polítics no haurien de decidir aquestes coses, no hauríem, ho estic dient
bé ara, no hauríem de decidir aquestes coses. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Fernández, per al·lusió directa.
Sr. Fernández.- He explicat avui el mateix que vaig explicar a la comissió
informativa, el procediment de càlcul i d’actualització, i l’he explicat aquí. I he
explicat, i ho torno a repetir per si no ha quedat clar, i això mateix vaig explicar-ho
a la comissió informativa, i evidentment, que es faci d’aquesta manera és una
decisió d’aquest equip de govern, però la manera com s’ha fet no és una manera,
un criteri polític, no s’han aplicat criteris polítics, sinó que l’únic que s’ha fet és una
adequació al llarg dels diferents temps, aplicant els increments de la Llei de
pressupostos de l’Estat. Intentar canviar, posar en boca coses que no s’han dit
exactament és lleig, però habitual en vostè. Per tant, el nivell el determina l’Estat.
Que sigui un A1-24 ho determina l’Estat. Un A1-24 en aquests moments té un sou,
per tant, de criteri polític ni un, hem decidit nosaltres que es faci això, s’adeqüi
aquest salari a la situació actual. O sigui, l’última valoració de lloc de treball que hi
ha en aquest ajuntament, feta per Diputació de Barcelona, aprovada i posada en
marxa, és la de l’any 2002, fa quinze anys. No dic res més.
Sr. Alcalde.- Alguna intervenció més?
Sr. Álvarez.- Sí, gràcies. Sí, l’última valoració és de l’any 2002, és una valoració
global dels llocs de treball que hi havia en aquells moments. Amb posterioritat, i
això segurament ho sap, o potser se li ha oblidat, s’han hagut de valorar llocs
puntuals que no estaven, que no existien quan es va fer la valoració de l’any 2002,
i també es van demanar valoracions d’aquells llocs específics de la Diputació. Per
tant, globalment l’última és de l’any 2002, és cert, però individualment s’han fet
peticions a Diputació amb posterioritat de, com a mínim, dos o tres llocs de treball,
que jo recordi. I això també és veritat, eh?
Em sembla que hem dit el mateix. Potser s’ha enfadat pel que li he dit, però és un
A1-24. Vostè, a la intervenció anterior, ha dit que s’assimila el sou a places
similars. Això és el que ha dit també, ho ha dit literalment, ho tinc apuntat, eh? I ja
està, no hi ha res més a dir. Estic reconeixent, i vostè mateix ha reconegut el que
va dir a la comissió informativa. Hi estem d’acord, no amb la forma, perquè creiem
que no és massa correcta, però sí en què s’ha de solucionar, i hem de ser
pragmàtics i ho solucionarem, i no hi estarem en contra.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Algú té una altra...? D’acord. Doncs, l’única cosa que jo diré
és que ja fa temps se’ns va informar per part de la Diputació de Barcelona que
després dels incompliments de molts ajuntaments de demanar actualitzacions,
perquè valoracions de llocs de treball ja fa temps que no se’n fan per part de la
Diputació, perquè després els ajuntaments no les duien a terme, o bé perquè no
tenien el pressupost per poder acompanyar aquesta valoració feta, o es volia reglar
algun tipus de plaça i algunes altres es pensaven que ja estaven ben dotades, la
Diputació va optar per no fer-ho. Per tant, ara, com ja se sap i és sabut per part de
molta gent d’aquí, la Diputació ja fa temps va avisar que no ho faria, i que per tant,
això s’havia de fer mitjançant una empresa. La intenció és agafar una empresa que
farà la valoració i l’actualització de tots els llocs de treball de la casa i, per tant, no
només els que hagin pogut ser necessaris o interessar aquests anys, sinó en
general, tots s’actualitzaran.
Passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat.

Àrea de Serveis Econòmics
B-4 Reconeixement de deute, a favor de la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, amb CIF/NIF número
A08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de
març de 2001.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
ATÈS l’aprovació, per part del Ple de la Corporació municipal, en sessió
ordinària de data 26 de gener de 2017, de la pròrroga, pel termini de dos
(2) anys, del contracte administratiu del servei públic de subministrament
d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001.
ATÈS que l’informe de la Intervenció municipal de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, que forma part de la documentació de l’expedient administratiu
de la pròrroga, pel termini de dos (2) anys, del contracte administratiu del
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en
data 6 de març de 2001, ja manifestava l’existència d’un dèficit en la
prestació del servei i que, d’acord amb les dades que disposava aquesta
Intervenció municipal, a l’any 2015, ascendia a un import total de
177.272,70 euros.
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ATÈS la impossibilitat d’assumir la totalitat del dèficit en la prestació del
servei derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001, i prorrogat, pel termini de dos (2) anys, pel Ple de la Corporació
municipal, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, en un increment
de les tarifes vigents en l’Ordenança Fiscal número 18-taxa pel
subministrament d’aigua.
CONSIDERANT l’informe de la Intervenció municipal, de data 13 de març
de 2017, on s’analitzen els aspectes econòmics que provoquen l’existència
d’un dèficit en la prestació del servei derivat del contracte administratiu del
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en
data 6 de març de 2001, i prorrogat, pel termini de dos (2) anys, pel Ple de
la Corporació municipal, en sessió ordinària de data 26 de gener de 2017, i
que quantificat al període de 2017-2T, ascendeix a un import total de
453.452,10 euros.
CONSIDERANT l’informe de la Secretaria municipal, de data 13 de març de
2017, per procedir al reconeixement de deute, a favor de la mercantil
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF
número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001.

CONSIDERANT la proposta realitzada per l’Alcaldia-Presidència en aquest
sentit, i vista la competència atorgada al Ple de la Corporació municipal, per
l’article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (actualment, Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals), en matèria de pressupostos.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa el Ple que
adopti els acords següents:
ACORDS
PRIMER.- APROVAR la proposta de reconeixement de deute, a favor de la
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU.,
amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en
data 6 de març de 2001, per un import total de 493.701,71 euros, que
resulta dels dèficits de les liquidacions trimestrals, així com de l’estat dels
comptes, corresponents als períodes dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016, així
com les estimacions previstes pels períodes 2017-1T i 2017-2T.
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SEGON.- IMPULSAR l’aprovació de l’increment de les tarifes vigents en
l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel subministrament d’aigua, per tal
d’incorporar el dèficit de 278.844,64 euros.
TERCER.- APLICAR amb càrrec a l’aplicació pressupostària codificada amb el
número 01 920 47200 – Prestació del servei del subministrament de l’aiguaDèficits, del projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del
Vallès de l’any 2017, l’import total 100.000,00 euros, per assumir les
obligacions que significa l’aprovació d’un reconeixement de deute, a favor de
la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU.,
amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en
data 6 de març de 2001.
QUART.- IMPULSAR l’aprovació, per part del Ple de la Corporació municipal,
el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’any 2017, en els termes que coneix la Intervenció municipal de
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, per disposar de l’aplicació pressupostària
codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del servei del
subministrament de l’aigua-Dèficits, amb una consignació inicial, d’import
total 100.000,00 euros, per assumir les obligacions que significa l’aprovació
d’un reconeixement de deute, a favor de la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001.
CINQUÈ.- INFORMAR de l’obligació en què incorre l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, de consignar crèdits suficients, en l’aplicació pressupostària
codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del servei del
subministrament de l’aigua-Dèficits del Pressupost General de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès de l’any 2018, per assumir obligacions que significa
l’aprovació d’un reconeixement de deute, a favor de la mercantil SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001, per a l’any 2018, per un import total de 100.000,00 euros.
SISÈ.- INFORMAR de l’obligació en què incorre l’Ajuntament de La Roca del
Vallès, de consignar crèdits suficients, en l’aplicació pressupostària
codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del servei del
subministrament de l’aigua-Dèficits del Pressupost General de l’Ajuntament
de La Roca del Vallès de l’any 2019, per assumir obligacions que significa
l’aprovació d’un reconeixement de deute, a favor de la mercantil SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001, per a l’any 2019-1T, per un import total de 14.857,07 euros.
SETÈ.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa d’import total de
100.000,00 euros, a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, contra
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l’aplicació pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 –
Prestació del servei del subministrament de l’aigua-Dèficits, per assumir les
obligacions que significa l’aprovació d’un reconeixement de deute, a favor de
la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU.,
amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en
data 6 de març de 2001.
VUITÈ.- RECONÈIXER l’obligació de la despesa d’import total de 100.000,00
euros, a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, contra l’aplicació
pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del
servei del subministrament de l’aigua-Dèficits, per assumir les obligacions
que significa l’aprovació d’un reconeixement de deute, a favor de la mercantil
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF
número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001.
NOVÈ.- ORDENAR el pagament de la despesa d’import total de 100.000,00
euros, a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento
de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, contra l’aplicació
pressupostària codificada amb el número 01 920 47200 – Prestació del
servei del subministrament de l’aigua-Dèficits, per assumir les obligacions
que significa l’aprovació d’un reconeixement de deute, a favor de la mercantil
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF
número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001.
DESÈ.- ADVERTIR que aquestes fases pressupostàries estan supeditades a
l’efectiva aprovació, en els termes que s’indiquen en el punt quart de la part
dispositiva, del Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de
l’any 2017.
ONZÈ.- ORDENAR a la Intervenció/Serveis Econòmics de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, efectuar un seguiment rigorós dels aspectes econòmics que es
presentin en el contracte administratiu del servei públic de subministrament
d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, amb la
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb
CIF/NIF número A-08146367, durant els anys 2017, 2018 i 2019-1T, als
efectes d’adequar els deutes que es reconeixen en aquesta proposta, a
l’evolució real que es presenti, com a conseqüència de l’aprovació de
l’increment de les tarifes vigents en l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel
subministrament d’aigua.
DOTZÈ.- TRASLLADAR l’acord de l’òrgan competent, a Intervenció/Serveis
Econòmics de l’Ajuntament de La Roca del Vallès i a l’Àmbit de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, als efectes oportuns.
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Deliberacions:
Sr. Alcalde.Sr. Alcalde.- Farem l’explicació dels punt B4, B5 i B6 conjuntament, si els sembla.
Serien els punts de SOREA i el tema de la modificació de les tarifes vigents de
l’aigua.
Sr. Ros.- Jo crec que és lògic fer el B4 i B5 junts, però el B6 l’individualitzaria.
Sr. Alcalde.- Perfecte. De tota manera, l’explicació que ens farà el regidor serà
conjunta, i si després vostè vol separar les matisacions de vostè, les podrem...
Sr. Ros.- Penso que són temes diferents. Formen part de l’aigua, evidentment,
però una cosa són els deutes i l’altra és la pujada.
Sr. Alcalde.- Com que el regidor ja ho té així preparat, ens fa l’explicació i si vol,
després debatem separadament. I després, evidentment, votarem els tres punts
per separat.
Sr. Fernández.- Bé, faré l’explicació conjunta perquè tots tres responen al mateix
fet, a una situació determinada econòmica del contracte de gestió de
subministrament d’aigua, de la concessió de subministrament d’aigua en el
municipi. Un servei municipal que està amb una concessió a una empresa, i que hi
ha una problemàtica que ens fa prendre aquests tres acords. Aquests tres acords
són per solucionar un problema que hi ha. Davant d’aquest fet, entenc que val la
pena explicar-ho conjuntament, perquè s’entendrà que formen part dels tres passos
per posar les bases per solucionar que d’ara endavant el problema que tenim, el
problema econòmic que s’ha generat amb el servei de gestió de l’aigua, el servei
municipal de gestió de l’aigua amb una concessió privada.
Començo dient que... A veure si volen podem posar alguna, però jo crec que
tampoc no és tan necessari, perquè són temes, almenys per a molta gent, molt
coneguts, sentits i debatuts ja en aquest ple. A partir d’un moment, el servei de
gestió de l’aigua comença a generar dèficit, perquè els ingressos que es recapten
pel servei d’aigua són inferiors als costos de gestió del servei. Per què? Perquè
inicialment nosaltres el servei de l’aigua, quan es dóna la concessió, teníem uns
pous que abastaven suficientment el municipi, i en un moment determinat, per
raons de la sequera, per raons de canvi climàtic, aquests pous baixen, aquests pous
comencen a tenir un nivell de nitrats massa alts, i no podem utilitzar-los, i hem de
començar a comprar. Compràvem abans un percentatge baix d’aigua a ATLL, que
és el subministrador, diguem-ne habitual, perquè és un servei públic i, per tant, és
la Generalitat la que assegura el subministrament d’aigua, i passem a haver de
comprar pràcticament el 100 per cent, 90 i escaig per cent o 100 per cent de
l’aigua a ATLL. Clar, els costos de l’adquisició d’aquest servei canvien radicalment.
En un primer moment són costos bàsicament de bombeig, hi ha uns costos que són
iguals, però l’adquisició de l’aigua canvia.
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Hi ha un moment determinat també en què el preu de l’aigua es dispara, el preu de
compra de l’aigua en alta es dispara de forma molt alta. I això què fa? Provoca un
desequilibri, i aquest desequilibri comença a generar un dèficit. En un moment
determinat, es detecta aquest dèficit, s’encarrega un estudi a una empresa, i
aquest estudi determina una mica quina és la situació del dèficit, i dóna unes
recomanacions. Això comporta que es prenguin unes decisions. Decisions que són,
en un primer moment, intentar cobrir el dèficit no realitzant més inversions, i que la
part destinada a inversions ajudés a eixugar el dèficit que s’havia anat generant i
que es podia anar generant. Quedaven 720.000 euros d’inversions pendents que
han anat a eixugar aquet dèficit. Això havia de complementar-se amb uns
increments de tarifa determinats, perquè si no toquem la tarifa, els ingressos
continuen sense cobrir els costos, i això continua generant un dèficit.
Hi ha hagut alguns increments. L’any 2006 hi va haver un 3,68, l’any 2007 un 1,52,
l’any 2008 un 5,50, l’any 2009 un 4,27, l’any 2010, 2011 i 2012, 0, que van ser els
anys en què es provoca l’increment de preus, 2013 un 9 per cent, 2014 un 8, 2015
i 2016, 0 per cent d’increment. L’auditoria realitzada per l’empresa EFIAL, que és
l’empresa que va fer aquesta anàlisi, aquest estudi, recomanava uns increments
bastant superiors, i no es realitzen.
Què acaba succeint? Acaba succeint que quan ja no queda recursos d’inversió, el
dèficit segueix, segueix incrementant-se, perquè hi ha un desequilibri entre els
ingressos i les despeses, i això va generant uns dèficits. I això ens posa en aquests
moments en una situació d’un dèficit estimat el segon trimestre de 2017 de
493.000 euros. I aquesta és la situació avui.
Davant d’aquesta situació, nosaltres tenim diferents alternatives. Una és seguir
generant aquest dèficit, o intentar arribar al final de la concessió, la concessió
acaba aquest any, em sembla que acaba demà? L’1 de març va acabar? 31 de
març. Per això dic que em sembla que acaba demà. Però vam fer una pròrroga de
dos anys. Per tant, tenim ara, en aquests moments, que es va aprovar en el passat
ple, fins a març de 2019 per corregir aquesta situació. Per què? Perquè quan acabi
aquest contracte, i un cop decidim el consistori quin és el nou model de gestió
d’aigua que volem per al nostre municipi, doncs, no haguem de fer que el nou
model de gestió, el que sigui, hagi de suportar un dèficit anterior. El nostre objectiu
és arribar a març de l’any que ve amb dèficit zero, que és l’objectiu de qualsevol
servei d’aquest tipus. Els ciutadans no han de pagar ni més ni menys del que costa
el servei.
Per això fem aquests tres punts. El primer punt és el reconeixement d’aquest
deute. el que fem en el punt B4 és el reconeixement del deute a favor de la
mercantil SOREA, societat regional tal, tal, derivat del contracte administratiu
d’aigua potable formalitzat el 6 de març de 2001. I el que fem aquí és, en base als
càlculs realitzats durant tots aquests anys, i a un informe per part dels tècnics
municipals i de la Intervenció municipal, fixar el valor d’aquest deute. I aquest
deute l’hem de reconèixer, aquest deute l’hem d’assumir l’ajuntament, perquè
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aquest deute, com que és anterior, no podem traslladar-lo als veïns. Acaba pagantlo els veïns, perquè els diners de l’ajuntament són dels impostos, però és
l’ajuntament com a institució, dels recursos que recapta ha de destinar uns diners a
pagar això. I una altra part amb un increment de tarifa, que ens permeti arribar a
l’any 2019, a 31 de març de 2019, amb un saldo amb aquesta empresa igual a
zero. I aquest és l’objectiu d’aquests tres punts.
El segon és una anul·lació d’obligacions reconegudes netes i dels drets reconeguts
nets, perquè també, durant uns anys l’ajuntament no pagava l’aigua que consumia,
i això ha anat generant també una part de deute. El servei era municipal i
l’ajuntament considerava que no havia de pagar-lo, però l’empresa el
subministrava, per tant, l’empresa el facturava, i al final això també s’ha de pagar.
Els consums de l’ajuntament també s’han de pagar. Per tant, el que fem aquí és,
després de fer aquest reconeixement, donem de baixa tots els apunts comptables
que teníem, és una regularització comptable, perquè tot això que estava en
aquestes obligacions reconegudes netes i drets reconeguts nets, al final es passen a
aquest reconeixement de deute, aquests 493.000 euros.
I amb això, amb el primer punt i el segon, el que fem és que ens posaríem a zero
avui. Però clar, l’objectiu és fer front a això perquè no generem més dèficit.
Llavors, segons un estudi econòmic que s’ha realitzat, per aconseguir això la
proposta és per a aquest any un increment d’un 18 per cent, per a l’any següent un
increment d’un 18 per cent, i per al 2019, el primer trimestre, un 2 i mig per cent.
Amb això aconseguim arribar a final del contracte a zero, més una aportació
municipal directa de prop de 300.000 euros.
Aquesta és la situació i aquests són els punts que... Puc llegir, si volen, els acords
concrets, tenen tots vostès... Jo crec que val més fer l’explicació que no llegir els
acords concrets de cada punt. Per tant, el punt B6 va lligat amb el punt B4 i amb el
punt B5, no són punts diferents. Evidentment, són punts en què en cadascú
aprovem una cosa, però tenen un lligam conjunt, perquè l’objectiu de tots tres és
posar-nos al dia econòmicament amb el servei de l’aigua, quan arribem a final del
contracte. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció?
Sr. Alcalá.- Bona nit. La intervenció serà curta. La situació és complicada, com ha
dit el regidor, i jo crec que dintre dels mals, potser és la millor solució. L’única cosa
que jo diria són dues coses: que mirem de fer el màxim possible per tenir una
concessió nova que no sigui deficitària per al municipi, que es comencin a fer les
coses bé, i també començar a tenir una mica de cura amb les avaries i coses que hi
ha, sobretot en el barri de la Torreta, que en els darrers mesos hi ha hagut
bastants problemes, amb la qual cosa, apujar-li l’aigua al veí no ho entendrà si té
moltes avaries. O sigui, la majoria de la gent entén que si li apuges el cost de
l’aigua, serà perquè tindrà un millor servei. Era fer la contrapartida aquesta.
Gràcies.
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Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Dani Martín?
Sr. Martín.- Buenas noches. Llevamos una noche tranquila por ahora, a ver cómo
acabamos. Como bien ha dicho Carles, este es un tema reiterativo desde el año
2014, ya lo hemos visto bastantes veces, la última el día 26 de enero, donde se nos
pasó por plenario una prórroga de la concesión. Carles lo ha explicado, por lo tanto
no voy a dar más números. Reiterar lo que dijo Iniciativa el día 26, donde nuestro
voto fue negativo, evidentemente, y creo que a Carles se le ha olvidado una cosa
que sí que nos comentó en la comisión informativa, a la cual yo creo que también
asistí, y fue que nos dijo que evidentemente esto es un paso previo, a nadie le
gusta un incremento, que desde la oposición evidentemente criticaremos, para eso
estamos, pero que dentro de la intención del equipo de gobierno estaba, durante
este periodo de tiempo, realizar un estudio sobre las distintas alternativas que hay
en la gestión de esta agua, de este recurso, que es escaso y por lo tanto, debemos,
como bien ha dicho César, debemos cuidar y debemos gestionar lo mejor posible.
Dicho eso, nosotros ya en el año 2014, tan famoso y tan hablado últimamente, ya
votamos que no. Nos pasaron básicamente los dos mismos puntos, punto en el cual
se hablaba del punto B5, más o menos, si no recuerdo mal, y un punto segundo
donde también se hablaba del tema de las inversiones que pasaban a cubrir el
déficit en aquel momento. El único punto que no se pasó en aquel momento sería el
punto B6, de incremento de tarifas. Fue en el año 2014, y vuelvo a decir lo mismo
que dije el 26 de enero: que aquel punto lo presentaba el equipo de gobierno de
CIU, con el correspondiente voto del PP, con la abstención de Esquerra y el voto
negativo de PSC más Iniciativa.
Nosotros evidentemente volveremos a votar que no, igual que hicimos en 2014 e
igual que hicimos el 26 de enero de 2017. No estamos de acuerdo en la gestión del
agua, cómo se está llevando en el municipio. Hay un montón de ejemplos que el
equipo de gobierno conoce tan bien o mucho mejor que yo, que están en la
comarca y que están en nuestro país, y durante estos casi tres años que han
pasado desde 2014, volvemos a reiterar: nosotros esperábamos tener resuelto ya
ese problema. A lo mejor con este mismo modelo, yo no digo que este modelo no
sea el bueno ni el malo, sino con este mismo modelo o con otro modelo alternativo.
Evidentemente, decirle ahora al ciudadano: «Oye, mira, el año 2014, a través de
una auditoría que nos hizo una empresa», de infausto recuerdo, me parece, en las
publicaciones periódicas –diarias, perdón– «se nos dijo, primero, que había un
desfase», si no recuerdo mal, «entre los números que presentaba SOREA y los
números que ellos encontraban». No lo recuerdo porque no he sido capaz de
encontrar el informe de auditoría, por lo tanto, hablo de memoria, y la memoria
recordad que nunca es buena. Pero ese punto sí que lo recuerdo, que había un
desfase entre lo que SOREA decía y lo que ellos encontraban.
Durante tres años nos hemos comido ese déficit, y ahora llegamos a un punto
donde evidentemente hay que reconocerlo que se tiene, pero claro, es que nosotros
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tenemos un problema, nosotros nos tenemos que fiar de lo que dicen nuestros
técnicos municipales, magníficos, que son 493.000 euros y algo más. ¿Pero qué
pasa? La valoración del año 2014, aquella discrepancia entre la fórmula polinómica
o no, no sé, me explico, ahí tenemos nuestras dudas.
Nosotros creemos que deberíamos de haberle dado un poco de tiempo a reconocer
esta deuda, a hacer el incremento, cuando ya tuviéramos claro el sistema de
gestión vamos a imponer. Es nuestra única discrepancia con el equipo de gobierno,
la única. Y probablemente, si tuviéramos alternativas, nuestro voto sería favorable.
Probablemente, si tuviéramos alternativas y fuera esta misma decisión,
probablemente nuestro voto sería favorable. Pero con las condiciones que tenemos
ahora, con la información que tenemos ahora, nuestro voto a los tres puntos será
negativo. Gracias y buenas noches.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Regidor Álvarez?
Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor Gil. És cert que l’any 2014 ens vam trobar amb una
situació similar, no la mateixa, similar, a la que ens trobem ara, i és cert que
l’equip de govern es va trobar bastant sol en aquell moment.
En aquell moment, com bé ha dit en Dani, l’ajuntament tenia dubtes que l’empresa
concessionària SOREA estigués donant una informació correcta i real –i real– del
deute que teníem com a ajuntament, com a municipi, amb el servei de l’aigua, i en
general, de com havia funcionat tot el contracte. Es van encarregar a una empresa,
perquè la situació actual és la mateixa de llavors a nivell tècnic en aquest àmbit, no
tenim ni teníem a ningú que pogués dir-nos a nivell tècnic si allò que ens estava
dient la concessionària era veritat o no, i les sospites era que no era del tot cert,
no?
En aquell moment, es va contractar una empresa que ens va dir que no era cert, i
vam trobar diferències i ens va ajudar a què allò que deia SOREA al final no fos
veritat, i es va aconseguir abaixar bastant l’import inicial que proposava l’empresa.
El que sí es va decidir en aquell moment, amb el suport d’aquesta empresa, és que
la fórmula, la famosa fórmula polinòmica, s’havia de canviar, i que en això SOREA
tenia raó. Es van estudiar diferents sistemes, diferents fórmules per solucionar el
problema, i es va optar per agafar inversions que encara no s’havien realitzat i que
estaven previstes en aquest servei, i aquells diners que en principi s’havien de
recaptar amb els diners que paguem mensualment, o trimestralment en aquest cas,
els veïns del municipi, perquè les inversions no les fa l’empresa perquè agafi un
compromís que farà una inversió de 2 milions d’euros, 1 milió o 700.000 euros,
sinó que amb els diners que paguem amb els rebuts, hi ha una part, petita, hi ha
una petita part, això per contracte, el contracte que es va fer l’any 2001, que dels
diners que paguem amb el rebut, una petita part es destina a inversions.
Es va decidir, en aquell moment, que allò que ja s’havia recaptat i que es recaptaria
per a inversions serviria per eixugar aquest deute, amb els diners que teníem en
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aquell moment, 2014, i, per tant, el contracte aquest any, perquè el nostre
objectiu, en aquell moment, era acabar amb un contracte que crèiem i continuem
creient que no és bo per al municipi. No va sortir bé, i no s’ha pogut tancar.
El 2014 es van prendre decisions importants. Es va crear una nova tarifa.
L’increment del 2014 no va ser del 8 per cent, va ser del 8, del 18 i del 28, perquè
es van fer increments diferenciats, depenent de les tarifes. La tarifa de consum, la
que paguem habitualment tots, els ciutadans normals, diguem-ne, entenent com a
normal una família que té una vivenda, l’increment va ser del 8 per cent, i a partir
d’aquí es van incrementar en un 18 i en un 28 per cent les tarifes següents. I es va
crear una nova tarifa per solucionar un problema que teníem, que era un consum
brutal de la presó, que a més, ens perjudicava perquè sortíem sempre, en les
estadístiques que feia la Generalitat, com un municipi que gastava moltíssima
aigua. El volum de litres anuals per càpita era brutal, si ens comparàvem amb
altres municipis, i és que nosaltres teníem un consum exagerat que venia donat pel
consum de la presó. Llavors, es va optar per ser atrevits i per crear una nova tarifa,
concretament la de presons, que després va entrar també un altre sector, que és el
de les botigues, que també paguen perquè tenen molt consum, amb un increment
bastant important perquè ens perjudicava a nivell estadístic amb la Generalitat.
Val a dir que les inversions que es van deixar de fer finançades amb aquells diners
que venien del rebut de l’aigua, moltes inversions s’han continuat fent amb
aportacions que s’han fet amb els diferents sectors. Per exemple, al carrer
Catalunya s’ha fet inversió amb una nova..., s’ha tancat l’anella d’aigua per més
pressió a diferents zones, i això s’ha incorporat al cost del sector del carrer
Catalunya. En un altre moment probablement aquesta inversió hagués vingut de les
inversions pendents de SOREA. El mateix es va fer al carrer Major, i en diferents
sectors urbanístics que s’han desenvolupat aquests anys.
No estem d’acord amb què la situació avui sigui de quedar-nos a zero, això no és
cert des del nostre punt de vista, i no és cert perquè no tenim aprovat un
pressupost. Aquests dos primers acords estan condicionats, que en l’informe
d’Intervenció queda constància, inclús amb algun advertiment, a l’aprovació d’un
pressupost. Un pressupost que encara no s’ha aprovat, i que per tant, a dat d’avui
o demà, quan sigui, el dia 31 concretament, segons ens ha dit, no quedarem a
zero. Estarem pendents d’aprovar un pressupost, i que aquest pressupost entri en
vigor. I el pressupost haurem de veure quin és. Encara no l’hem vist.
Ens agradaria que, tal com es va fer l’any 2014, i tal com ha comentat també el
company d’Iniciativa, l’ajuntament tingués una informació de la que no disposem, o
si la té no ens l’ha facilitat, suposem que no la té, que és saber si realment el que
ens està dient la concessionària és veritat o no. si allò que diu SOREA quant a
deute i quant a imports és real o no és real, perquè l’any 2014 no ho era. I si fem
cas de les concessionàries, estem en mans de les concessionàries, de les empreses
que guanyen un concurs i que donen servei del que sigui, en aquest cas d’aigua, i
resulta que després fan amb nosaltres el que volen moltes vegades. I com a
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ajuntament hauríem de tenir alguna eina per saber si el que ens estan dient és
veritat o no.
El nostre posicionament tampoc serà favorable a aquestes dues decisions per tot
això que he explicat, i també perquè no quedem a zero, com hem dit. Depenem
d’un pressupost que no està aprovat.
Tampoc ens han explicat, això ho comento tot i que és el punt B6, no sabem com
queda, per quina raó es fa un increment lineal de totes les tarifes a un 18 per cent.
No hem vist els números d’aquest estudi, no hem vist res. No se’ns ha explicat,
almenys a nosaltres, no sé si als altres grups sí, però a nosaltres no se’ns ha
explicat, per tant, no en tenim coneixement, no hem participat d’aquesta decisió. I
som oposició, com diu el senyor Dani Martín, i l’oposició està per controlar, però
també està per votar en contra d’increments del 18 per cent de l’aigua. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Carles Fernández?
Sr. Fernández.- Bé, en tot cas, quant a la intervenció del senyor
César Alcalá, evidentment, un servei s’ha de prestar amb unes bones condicions,
perquè quan el ciutadà paga la quota corresponent no senti que no hi ha un
equilibri entre el que paga i el que rep. Per tant, en principi aquests acostumen a
ser l’objectiu d’un servei. Sí que hi ha problemes, i jo en aquests moments no sé
dir-li, estic fent l’explicació de l’àmbit econòmic, aquestes problemes de la Torreta
no sé si van lligats a una deixadesa d’inversions o no, no ho sé, i per tant, com que
no ho sé, prefereixo no comentar-ho. Però evidentment, això és així.
Sí que és cert que vaig comentar a la comissió informativa que l’objectiu d’aquest
any 2017 és estudiar les diferents alternatives de gestió, els diferents models de
gestió, i vaig esmentar alguns d’aquests models de gestió, mantenir el model
actual, una empresa mixta, remunicipalitzar, formar part d’un consorci, són les
quatre bàsiques que hi ha, però hi pot haver alguna altra, i el nostre objectiu és,
durant l’any 2017, estudiar aquestes alternatives per acabar decidint quina és
l’alternativa que pot ser millor, i durant l’any 2018 començar a implementar tot el
procediment administratiu perquè es produeixi la implementació d’aquesta decisió, i
l’1 d’abril de 2019 comenci a funcionar aquest nou model.
A veure, tant de bo haguéssim pogut venir avui aquí, tenint aquesta feina feta. Jo
puc dir-li que en tres mesos que fa que estic al govern no he tingut el temps de ferla, per tant, entenc perfectament el seu vot contrari, i res més a dir-li. Tant de bo,
tant de bo hagués tingut el temps, haguéssim tingut el temps de poder-ho fer. No
l’he tingut, per tant, entenc perfectament el seu posicionament.
A veure, algunes de les qüestions del senyor Álvarez. Sí que és cert que he parlat
del 8 per cent perquè és el que afecta al 80 per cent de la facturació, aquest 8 per
cent d’increment afecta el 80 per cent de la facturació. Sí que hi havia per al segon
tram un increment més gran, i per al tercer tram una mica més gran. Després hi va
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haver un tema, el tema de la presó, i es va intentar –encertada o no
encertadament, però això al final un pren les decisions polítiques que considera
oportunes– fer un increment, una tarifa a la presó que era més alta, però això al
final ha provocat que la presó entri directament, és a dir, han creat un sistema
paral·lel, se’ns han saltat. Per tant, aquest increment d’ingressos que podíem tenir
pel tema de la presó ja no l’hem tingut. Que també prevèiem intentar ajudar a
cobrir aquest dèficit.
I en el tema dels polígons industrials, i en concret del polígon de Can Massaguer,
bé, això va provocar una davallada, una retallada en el consum d’aigua per part de
les empreses del polígon, que al final ha tingut de positiu un menor consum
d’aigua, però els efectes econòmics positius que podia tenir no els han tingut
perquè ells el que han fet és tallar l’aixeta. Per tant, té una part positiva, que és el
menor consum d’aigua, per tant, és una cosa positiva, però econòmicament no ens
ha ajudat en res. Una vessant positiva i una altra que ni positiva ni negativa.
D’acord?
Clar, el tema de les inversions. Home, és que, a veure, quan un urbanitza un
carrer, normalment el que fa és canviar els serveis i actualitzar els serveis. Per
tant... El que passa és que hi ha 700.000 euros de millores d’inversió en el municipi
que no s’han aplicat i que s’han dedicat a eixugar un dèficit, per tant, això genera,
acaba generant dificultats, i ja està, però no n’hi ha més. És que al final són faves
comptades. Jo tenia 700.000 euros per invertir en millores i els dedico a eixugar
dèficit. Doncs, bé, no hi ha aquestes millores, per tant, aspectes que es podien
millorar, ja està. I al final això el que vol dir és que hem pagat dues vegades,
perquè hem destinat uns diners per a inversió a eixugar dèficit, i després hem
hagut de gastar-los lligats a una obra, finançada potser i subvencionada per part
d’administracions més grans, però si això ho haguéssim pogut imputar al tema de
l’aigua, potser s’haguessin pogut dedicar a altres coses. Per tant, al final són diners
que acabem pagant dues vegades.
Sí que és cert que no tenim el pressupost aprovat, és cert. A mi m’agrada, sempre
ho he dit, aprovar el pressupost en temps i forma, jo vaig entrar, vam signar un
pacte de govern el 14 de desembre, per tant, aquest any tenir-lo en temps i forma,
abans del 31 de desembre, era materialment impossible. Per tant, bé, no el tenen,
vostè no l’ha vist, té raó. Sí que vam convocar una reunió de tots els grups
municipals, on van assistir vostès, on vaig explicar aspectes de per on estàvem
orientant el tema del pressupost. Per tant, home, dir que no han tingut cap
informació... Que la informació sigui insuficient per a vostès o no, jo ho respecto,
però «cap i no hem vist»... Home, veure no l’han vist, però han rebut una
explicació. Que poden estar completament..., considerar que és insuficient, és
suficient o el que sigui, això jo els ho respecto, però, home...
El pressupost es presentarà a aprovació, si res no ho impedeix, el proper dilluns dia
10, ja ho saben tots vostès perquè està penjat i estan convocats per a dilluns
vinent a una comissió informativa, on es presenta el pressupost perquè sigui
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aprovat el dilluns 10 d’abril. Per tant... Bé, jo això ho entenc perfectament. Si
aquest és l’argument de vostè per no presentar-ho, veurà que en el pressupost hi
ha una primera partida aquest any de 100.000 euros per fer front a això, i una
partida de 50.000 euros per pagar els consums d’aigua de l’any 2017, i no generar
més dèficit pel no pagament. Però vaja, no hi és encara aprovat i, per tant, quan ho
vegi ho podrà prendre.
Però clar, hi ha una qüestió que jo no puc deixar de dir-li. Miri, jo entro en el
govern, nosaltres entrem en el govern el desembre de 2016, i em trobo amb això.
En el passat ple prenem una decisió, que per a mi no va ser una decisió fàcil, però
per responsabilitat i per la funció que en aquests moments desenvolupem hem de
prendre, que és prorrogar dos anys això. Allà vostè em va dir i em va comentar
que, clar, hauríem d’apujar les tarifes, i que si es faria l’any que ve, quan jo fos
alcalde. Va fer aquest comentari, el recorda, oi que sí? Clar, el que passa és que
nosaltres..., jo em poso a treballar des del primer dia, i intento prendre, presentar
propostes per solucionar el problema, aspectes que altres persones no han fet. I
per tant, d’aquests 493.000 euros de dèficit, més els 720.000 euros d’inversions
dedicats a eixugar dèficit, jo no me’n sento responsable, però hi he de fer front, i
he de votar que sí per fer-hi front, per una responsabilitat de tothom. Home, que
qui ha estat el responsable d’això voti en contra d’aquest punt, és d’un nivell de
poca responsabilitat molt alt –molt alt– senyor Álvarez. Molt, molt alt.
Durant cinc anys vostès han decidit no tocar tarifes, durant cinc anys dels nou anys
i mig en què vostès han format part, han estat al govern, dels quals vuit vostès han
tingut l’Alcaldia i la regidoria d’Hisenda. Home, comprendrà que jo no em sento
responsable d’aquest dèficit. Ara, el que sí que és la meva obligació és posar les
bases perquè això acabi, quan acabi el període, bé. Aquesta és la responsabilitat
que jo tinc en aquests moments com a regidor d’Hisenda, i és la que estic disposat
a assumir, presentant avui uns increments que a mi no em fan cap gràcia, cap
gràcia. Apujar a persones del municipi un 18 per cent em sembla molt dur, molt,
molt dur, i jo no em sento satisfet d’això. Ara, qui ha causat això potser hauria de
plantejar-se alguna coseta.
Perquè això, la solució que tenia..., teníem aquest contracte, i la solució era anar
fent cada any els increments, els propis que els encarregava l’empresa EFIAL en
l’auditoria que es va fer. Els proposava uns increments bastant més superiors que
el 8 per cent de 2014, que el 0 per cent de 2015 i que el 0 per cent de 2016. Però
hi havia anys electorals, el 2015 era un any electoral, i clar, feia por tocar aquestes
coses. Però al final, al final això té costos, i té costos per a tothom –té costos per a
tothom. Per tant, cal començar a assumir responsabilitats, i quan un ha estat el
causant d’aquesta situació, com a mínim tenir la dignitat d’ajupir el cap i dir: «Mira,
ens vam equivocar, pensàvem que ho fèiem bé», però a sobre intentar donar
lliçons, home, no.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Senyor Alcalá, no? Senyor Álvarez.
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Sr. Álvarez.- Gràcies, senyor Gil. No ens sentim responsables. La meva mare, que
és una persona gran, de la que he aprés moltes coses, i del meu pare també, el
pobre ja no hi és, però tots dos durant la tota la vida jo recordo que han tingut
frases d’aquelles de la sabiduría popular, eh? I hi ha una que ha dit la meva mare
moltes vegades, que és «todo lo malo se pega». Aquesta és bona, «todo lo malo se
pega». I de tant en tant. I ara m’ha vingut al cap.
Miri, és responsabilitat de vostè, com a equip de govern, solucionar el problema. De
vostè, solucionar el problema. No val –no val, i no intento donar lliçons, com ha fet
vostè– que ara digui que això és culpa dels altres, porque «todo lo malo se pega», i
això se li ha enganxat. En poc temps, eh? Només porta tres mesos, però «todo lo
malo se pega».
Miri, el 2016 nosaltres, com a equip de govern, no teníem l’Alcaldia. Jo, no tinc la
data però ho he dit més d’una vegada en aquest ple i, per tant, ho tornaré a dir, ho
tinc en una llibreta i tinc la data anterior i la posterior, però és entre finals de
setembre i mitjans d’octubre, vaig fer una reunió amb el senyor Gil, i li vaig dir:
«Tenim un problema amb l’aigua –tenim un problema amb l’aigua.» Entre d’altres,
eh?, perquè hi havia moltes més coses, val? Sempre n’hi ha coses, no era una cosa
puntual d’aquell moment, però l’aigua era un tema que a mi em preocupava. I això
ho ha d’entomar algú. «Entomar» també és una paraula que m’agrada, ho diu molt
un tècnic de la casa. «Si vols, ho agafo jo.» I no em va dir que sí, ja ho estava
portant una altra persona.
Durant un any i mig s’han fet reunions, això ho vaig dir fa dos mesos, eh? Durant
un any i mig s’han fet reunions. Què es va pactar? Què es va decidir? De què es va
parlar, a part del sexe dels àngels? Suposo. I es van fer reunions de les que ni el
senyor Gil tenia coneixement, perquè l’altre dia, a l’últim ple, va quedar constància
que ell pensava que les reunions es feien a la primera planta, i moltes es feien a la
segona planta. Home, no intenti ara traslladar un problema que algú ha generat,
algú ha provocat, i digui que la culpa és d’altres. I és que «todo lo malo se pega».
«Todo lo malo se pega». A més, recomana fins i tot el que hem de votar. «Vostè ha
de votar sí», en imperatiu. No, no, jo no votaré sí. No vaig votar que sí fa dos
mesos tampoc, tot i reconèixer, i l’hi vaig dir, que vostè va arribar i va fer allò que
s’havia de fer, que és prendre decisions. Això està molt bé i l’hi reconec. L’hi vaig
dir fa dos mesos i l’hi torno a dir una altra vegada, això està molt bé, s’han de
prendre decisions. Governar és això. Hi havia un alcalde del seu color que deia:
«Governar és prendre decisions, i si no ens equivoquem.» Si no prenem decisions,
les coses no s’arreglen soles normalment, i governar és prendre decisions.
Vostè té la responsabilitat de solucionar aquest problema. Vostè, com a govern, i a
més a més perquè no ha comptat amb nosaltres. Clar, no vingui ara a dir «ha de
votar que sí», quan resulta que no ens ha dit: «Escolta’m, t’explico el que hi ha.
Mira, si fem això, què et sembla?» No? És que no ens ha dit res. No ens pot dir
«vostè ha de votar que sí». Hem estat vuit anys governant, és cert, sense majoria
absoluta. Aprofiti, ara pot prendre decisions importants, i no ha de comptar que ara
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ha de parlar amb aquell, he de parlar amb l’altre, què em votarà l’altre, qui em
votarà això, qui em votarà... Això és molt difícil, eh?, és molt complicat –és molt
complicat. Aprofiti perquè val la pena que prengui decisions, i que el grup que
forma govern amb el seu ho accepti i ho vegi clar. Nosaltres no hem tingut aquesta
sort, en aquests vuit anys anteriors, i els últims dos, hem estat governant, sí, amb
majoria absoluta, però l’alcalde no era nostre. I nosaltres som molt disciplinats, ja
ho hem dit moltes vegades. Hi ha coses que no hem de decidir nosaltres. Hem
sigut, probablement ha estat un dels errors, molt lleials durant aquest temps. Per
tant, vostè diu «no he tingut temps de fer res més, només porto tres mesos», però
pensi que els seus companys de govern ja porten un any i mig, dos anys
pràcticament.
Miri, el tema de la presó, que ara resulta que la tarifa tal, perquè se’ns han saltat.
En aquell moment ja la Generalitat estava estudiant la possibilitat aquesta, i al final
ho van fer. Però això en el fons no ens ha anat malament, perquè un dels
problemes d’aquest dèficit de l’aigua és el preu de l’aigua. Si comprem menys
aigua, el dèficit no és tan alt. Per tant, nosaltres havíem d’apujar tarifes perquè els
costos eren elevats. Si no compres aigua, aquella tarifa no la cobraràs, però aquella
tarifa igual t’estava compensant només la compra de l’aigua, per tant, una cosa per
l’altra. No va sortir malament, no va anar malament.
Escolti, les coses com siguin. Si decidim no fer res i dir que la culpa és dels altres,
cosa que és habitual en segons qui d’aquesta casa, doncs, passa el que passa, i
governar és prendre decisions. Escolti, apart d’obligar-nos, així, en pla imperatiu,
«vota que sí», planti cara a SOREA, és el que ha de fer, plantar cara a SOREA. A
SOREA i a la resta d’empreses que donen servei a l’ajuntament, perquè ens estan
prenent el pèl. Ens estan prenent el pèl, segurament vostè arribarà a aquesta
conclusió si és que ja no hi ha arribat, i potser ens interessa que algú s’hi posi, i s’hi
posi amb ganes. S’hi posi, i s’hi posi amb ganes. Perquè hi ha gent a qui sembla ser
que no li interessa. «Todo lo malo se pega».
Sr. Fernández.- Molt, molt curtet. Home, no digui que no ens ha anat tan
malament, 1.200.000 euros, eh?, de dèficit, 720.000 assumits amb la inversió, i
493.000 fins a data d’avui, un cop assumits aquests 720.000. Estem parlant
d’1.200.000 euros. Home, no digui que no ens ha sortit tan malament. Home, jo
crec que ens ha sortit molt malament –molt malament. Perquè hi havia una cosa
que s’havia de fer i que vostès van decidir no fer-ho, que és tocar els ingressos,
equilibrar les despeses amb els ingressos. I vostès durant cinc anys van decidir no
fer-ho. De sis anys només van fer-ho un, el 2014. Home, si aquí no hi ha una
deixadesa de funcions, doncs, ja no sé com definir-ho –no sé com definir-ho. I per
aquesta deixadesa és pel que jo els demano que han de ser coresponsables.
Evidentment. Escolti, estem presentant aquí aquest tema. A mi, a nivell de
responsabilitat, no cal que me la recordi, la tinc clara i per això estem presentant
aquest tema en aquests moments.
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I jo, a partir d’aquí ja només vull dir una cosa més: quan jo he posat sobre la taula
el fet d’afrontar aquest tema, amb la resta de companys de govern no he tingut cap
problema, cap. Jo no sé per què, no sé quina és la diferència, jo no he tingut cap
problema.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo acabaré molt ràpidament. Evidentment, perquè em
sembla que lo malo sóc jo, o qui jo represento i, per tant, ho farem per al·lusions,
perquè és que de fet, ja no anava massa per aquí.
Mirin, el 2014, com bé ha recordat el company Dani, es va poder aprovar això amb
els vots favorables de Convergència..., perdó, amb els vots contraris d’Iniciativa i
del PSC, l’abstenció d’Esquerra i els vots favorables del PP i de Convergència. Parlar
d’aquest tema i de la tarifa de l’aigua, etcètera, jo recordo aquelles explicacions que
ens feien, perquè era per empassar-nos nosaltres també un gripau important,
sense estar al govern, eh?, i recordo que hi van haver reunions, ja no només amb
el membre d’Esquerra, sinó que ho vaig parlar, em sembla que amb el senyor César
Alcalá, i potser el senyor César Alcalá té una altra percepció, però no es van
explicar mai els números com s’han explicat ara.
Mai es va dir «estem calculant tenir la tarifa de la presó molt més alta, però ja ens
diuen que s’ho faran entre ells i, per tant, aquests diners de més no hi seran». Per
tant, bé, miri, en aquell moment ja no se’ns va donar tota la informació, ja se’ns va
explicar malament, per no dir cap altra cosa que fos provocada per enganyar-nos.
Potser sí que vam ser uns ingenus, això ens hem sentit en moltes de les decisions
que vam recolzar en aquell moment al govern que vostès tenien i, per tant, mirin,
«todo lo malo se pega». Jo havia sigut regidor amb vostès. «Todo lo malo se
pega».
Passem a votació. El punt B4. El B6 s’ha debatut.
(Veu de fons.)
Intervingui, si us plau. Vol intervenir? Val, perfecte.
Sr. Ros.- Sí, vull intervenir, fins i tot per coses que s’han dit. El problema del
dèficit de l’aigua és un problema de fons, i és un problema molt més profund que
tot el que s’ha dit aquí fins ara. I és un problema amb el que jo estic amb el senyor
Dani Martín, d’Iniciativa per Catalunya Verds, que hem d’estudiar el model. Tenim
exemples propers a la comarca, tenim l’exemple de les Franqueses, que valdria la
pena mirar-se’l, i tenim un exemple de fora de la comarca però proper, que és el de
Terrassa, amb l’alcalde del PSC, que està plantant cara a SOREA. Perquè vostè no
ho ha dit tot, hi ha coses que no ha dit.
Els 720.000 euros que s’apliquen del Pla d’inversions, SOREA demanava molt més.
Si no recordo malament, i parlo de memòria, demanava el doble –demanava el
doble– i el demanava en diferents anualitats. I nosaltres, en aquell moment, vam
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plantar cara a SOREA i no vam traslladar el problema al ciutadà, perquè estàvem
en el pic de la crisi, en el moment més dur de la crisi, on la gent estava patint molt
i on no podíem passar-li aquest problema al ciutadà. Per tant, vam buscar solucions
i no vam enganyar a ningú, senyor Gil, perquè la consultora de infausto recuerdo
que ha dit el senyor Martín, la consultora EFIAL, que ha sortit en els diaris però en
aquest municipi va fer un gran treball, ens va ajudar molt i amb una gran
professionalitat, ens va donar les pautes per plantar cara a SOREA, com a molts
altres concessionaris que té aquest ajuntament i que no estan sota control.
A SOREA se li va posar un control en aquell moment, i si van aparèixer 720.000
euros que s’havien de suplir, és perquè se’n van abaixar molts més. Aquests
393.000 que apareixen ara no s’han discutit amb SOREA, són els que ha dit SOREA
i aquí els tenim, no ens ha donat cap altre número, senyor Fernández, no tenim cap
altre número.
Durant els anys de la crisi, no vam traslladar el problema al ciutadà, i quan es van
analitzar els diferents escenaris que ens va traslladar EFIAL, la consultora, es va
aplicar una regla de sentit comú i una regla mediambiental, que és traslladar el cost
de l’aigua a qui més consumeix, no a qui menys consumeix, i per això es van fer
aquells trams, i va aparèixer una tarifa de grans consumidors. Evidentment,
aquests grans consumidors van deixar de ser-ho quan van veure el cost que se’ls
venia a sobre, un increment d’un 38 per cent, em sembla que hem dit.
Però en això, a més, hi havia una qüestió mediambiental aquí important, i la tarifa
de la presó era una tarifa per la presó, perquè ens estava penalitzant en la compra
de l’aigua en alta. Després va ser quan la Generalitat va voler fer un acord directe
amb SOREA, però va ser després, no abans. Quan nosaltres vam parlar amb vostès
i vam reclamar la seva abstenció per poder solucionar el problema el 2014, la tarifa
era nostra, no era de la Generalitat, era nostra, i la compra de l’aigua era nostra, i
ens penalitzava. I la solució va ser bona, i va ser bona en aquell moment. Per tant,
s’han d’entendre les coses en aquell moment.
En el ple de fa dos mesos ja els vaig i els ho torno a recordar, perquè no s’ha dit,
que vam afrontar que havíem d’acabar el contracte i no prorrogar-lo, i això ens ho
va dir la consultora: «Sortiu a licitació. Sortiu a licitació perquè en aquell moment
tindreu l’oportunitat que es presentin en concurrència diferents empreses i s’abaixin
els preus.» I això no s’ha fet. I no es poden utilitzar dobles llenguatges. Al
Parlament de Catalunya o aquí. Estant al govern o estan a l’oposició.
El problema de l’aigua és un problema greu, és un problema que ha vingut per
quedar-se, és un problema que en el futur encara serà més greu i ho hem vist amb
el tema d’ACCIONA, ho hem vist amb tot el que ha passat, i ho hem vist amb les
grans empreses del sector que estan monopolitzant el control de l’aigua. I no som
imaginatius, si no fem com Terrassa, si no fem com les Franqueses, si no ho fem
com Montornès, aquest problema l’acabem traslladant als ciutadans, que és el que
està passant avui aquí. Li estem passant un 18 per cent als ciutadans aquest any, li
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passarem un altre 18 per cent als ciutadans l’any que ve, i li passarem un 2 i mig
per cent el 2019. I no haurem tancat el problema perquè la corba d’increment farà
així, exponencial, i quan arribem, que és el que està passant ara, al 2019, resulta
que el 18 més el 18, 36, més el 2 i mig, 38 i mig, aquell 38 i mig no cobrirà el 49 o
59 o 67 que ens posaran els senyors de SOREA. Que és el mateix problema que
teníem amb la llum i que vam atacar canviant els llums del carrer.
Per tant, aquí avui no estem solucionant res, estem traslladant puntualment el
problema de la forma més simple: s’han de pagar 493.000 euros, paguem-los i que
els pagui qui té la capacitat, que és el ciutadà, que no la té, perquè això,
evidentment, ho patirem. Per això volia separar el punt B6, perquè l’increment de
la tarifa no és la solució. A vostès, que els agrada tirar el problema enrere i la culpa
dels altres. Aquest contracte ve del 2001 –ve del 2001– i és una concessió de 16
anys que potser és una concessió massa llarga perquè passin aquestes coses: que
durant 16 anys tot aquest món de l’aigua s’ha transformat de tal manera que ara
no sabem com entomar-lo, i la solució fàcil és que pagui el ciutadà.
Hem de fer un treball urgent aquest any 2017, com ha dit vostè, senyor Fernández,
amb els diferents models de gestió i atacar-ho ràpidament i no esperar a què
s’exhaureixi la pròrroga. S’hauria de sortir a liquidació abans, perquè en el 2019
ens trobarem que el 38 i mig per cent no cobrirà el cost que tindrem en aquell
moment, i estarem com ara. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Alguna intervenció? Senyor Fernández?
Sr. Fernández.- Molt curtet, molt curtet. A veure, ha repetit els arguments del seu
company, no ha aportat cap dada nova, llavors, bé, molt bé. Ara, un parell de
cosetes que diu. Li explicaré una cosa que li vaig explicar al senyor Álvarez fa uns
quants anys, quan estaven a l’oposició, que era l’interès acumulatiu, els
percentatges acumulatius. Per desgràcia, un 18 més un 18 més un 2 i mig no és un
38 i mig, és una mica més. Per tant... Per desgràcia. Però no està de més, és una
cosa que un dia vam d’això, i que... (Veu de fons.) No ho tinc calculat, però... (Veu
de fons.) El Dani, com que és economista... Per tant, per desgràcia, a tall
d’exemple.
Però clar, la solució quina és? Anar generant un dèficit i no fer res, que és el que va
fer vostè? Home, és que clar, arriba un moment en què quan... Vostè, durant cinc
anys no toca tarifes, ens mengem 720.000 euros d’inversió, i acabem amb un
dèficit d’1.200.000 euros. És aquesta la solució? Aquesta és la que ens porta avui,
senyor Ros, i aquesta es va fer, aquesta decisió es pren sent vostè alcalde. No?
Doncs, anem a les actes de plens. Home, tingui una mica de dignitat com a mínim!
Com a mínim tingui dignitat, senyor Ros.
És a dir, arribem aquí per unes decisions presses. Home, no em vingui amb què el
que fem és tirar la pilota cap als ciutadans. Que quan el dèficit el té l’ajuntament no
l’acaben també pagant els ciutadans, directa o indirectament? Doncs, llavors què
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està dient? Llavors què està dient? Home, què està dient? Home, siguem seriosos.
Qualsevol decisió que prenem a l’ajuntament l’acabem pagant tots els ciutadans,
qualsevol decisió. A vegades directament, amb quotes i amb preus públics, taxes,
impostos, o de vegades amb un dèficit que assumeix l’ajuntament, però al final tot
surt dels diners dels ciutadans, d’acord? Per tant, home, dir que ara tirem això
sobre els ciutadans... I els 720.000 euros que no hem pogut invertir, qui els ha
pagat? Els ciutadans d’aquest poble, eh? (Veu de fons.) Sí, clar, amb una tarifa que
ja tenien, i deixant de fer altres coses. En tot cas, ja està. Com que no ha aportat
res més, jo crec que la cosa per a mi està debatuda.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo només... No havia dit una cosa, ha sortit SOREA, s’ha
posat en dubte SOREA. Està molt bé que no ens creguem SOREA fins que
suposadament SOREA a vostè li explica algunes trobades per conxorxar-se o
d’alguna manera..., ho va dir l’altra vegada, no recordo. El que sí que ens deia és
que hi havia unes trobades en el segon pis, i jo vaig parlar amb el tècnic que es
reuneix amb SOREA i em va dir que sí, i em va dir que no només hi havia aquestes
trobades perquè la gestió del contracte s’havia de seguir portant i, per tant, ell s’hi
reunia, per tant, és veritat, vostè ho sabia perquè devia coincidir alguna vegada
que vostè estava a dalt amb les reunions aquestes. I després, el dia de la
signatura, amb els tres representants de SOREA li vaig preguntar directament a la
cara i amb diferents testimonis, si era veritat que vostè s’havia reunit amb ells i els
havia explicat no sé quines coses. Van negar tots haver-se reunit amb vostè.
Per tant, o segueix mentint aquesta gent, perquè hem de tenir en compte que de
SOREA no ens hem de refiar, per tant, si quan es reuneixen amb mi em menteixen
perquè diuen que no s’han reunit amb vostè, quan ens explica les tarifes
menteixen, quan ens expliquen el consum d’aigua també ens menteixen, potser si
vostè es va reunir amb ells, també el van mentir. Per tant, jo no posaria mai
aquestes afirmacions tan contundents que fa. Al final, escolti, si no un dia d’aquests
el que podem fer és fer venir els representants de SOREA al ple i preguntar-los
públicament, i que ens expliquin aquestes situacions. Que a més, jo crec que ho he
repetit en el temps, ho he dit en més d’una ocasió i crec que serà bo començar a
portar aquest tipus de persones, i que en públic i no només entre nosaltres sinó
davant dels nostres veïns, expliquin qui menteix i qui no, perquè és que al final
sempre estem acabant posant-nos en dubte.
De tota manera, passem a votació el punt B4.
(Els regidors emeten el vot del punt B4.)
Votacions:
S’aprova per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals
d’ERC (5), del PSC (5) i del PP (1) i 5 vots en contra, manifestats pels regidors dels
grups municipals de CIU (4) i d’ICV-EUIA (1).
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B-5 Anul·lació de les obligacions reconegudes netes (conegudes
comptablement, com ABO’s) i dels drets reconeguts nets (coneguts
comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, existents a
la comptabilitat municipal, de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat
del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua
potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa
general de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
ATÈS l’existència a la comptabilitat municipal d’obligacions reconegudes
netes (conegudes comptablement, com ABO’s) i de drets reconeguts nets
(coneguts comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, i
que figuren a nom de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat
del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua
potable del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001.
ATÈS la proposta de reconeixement de deute, a favor de la mercantil
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF
número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001, que es passarà a aprovació en el Ple de la Corporació municipal, a
celebrar en data 30 de març de 2017.
ATÈS que en el Ple de la Corporació municipal, celebrat en data 30 de gener
de 2014, i com a resultat d’una auditoria/informe, elaborada per la mercantil
Efial Consultoria, SL., amb CIF/NIF número B-64610298, que revisà i
analitzà la prestació del servei municipal d’abastament d’aigua potable al
municipi de La Roca del Vallès, es constatà que el balanç econòmic ajustat
del servei, presentava un dèficit, a favor de la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, amb CIF/NIF número A08146367, d’un import total de 233.911,11 euros. En el mateix ple, es va
acordar, d’entre altres aspectes derivats del contracte administratiu del
servei públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en
data 6 de març de 2001, compensar el dèficit resultants de les liquidacions
trimestrals , així com de l’estat dels comptes, tancades a l’any 2012, amb
les inversions pendents d’executar. D’altra banda, atès que ja es preveia
que, pels anys següents, també es presentaria dèficit a favor de la mercantil
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, amb CIF/NIF
número A-08146367, aquests dèficits es continuarien compensant amb la
inversió pendent d’executar.
ATÈS que l’article 205 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
determina que la finalitat de la comptabilitat pública local es reflectir
fidelment la situació pressupostària de l’Ajuntament.
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ATÈS les conclusions de l’Informe de la Tresoreria i de la Intervenció
municipals de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, de data 13 de març de
2017, que conclou amb la necessitat d’impulsar les actuacions
administratives necessàries per l’aprovació de l’anul·lació de les obligacions
reconegudes netes (conegudes comptablement, com ABO’s) i dels drets
reconeguts nets (coneguts comptablement, com ABI’s) que provenen
d’exercicis tancats, i que figuren a nom de la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001, així com de la baixa en la comptabilitat municipal.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple
l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- APROVAR l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes
(conegudes comptablement, com ABO’s) i dels drets reconeguts nets
(coneguts comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats,
existents a la comptabilitat municipal, de la mercantil SOREA, Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A08146367, derivat del contracte administratiu del servei públic de
subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de març
de 2001, de la següent relació:
Pel que fa referència a les obligacions reconegudes netes (ABO’s):
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DATA DEL
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2005

F/2005/614

01/02/2005

05003734

01/02/2005

220050002858

2007

F/2007/1970

10/08/2007

7956

27/07/2007

2007

F/2007/2580

31/10/2007

9863

2008

F/2008/1010

08/05/2008

3718 entrada

2008

F/2008/1702

01/08/2008

2008

F/2008/1096

23/05/2008

2008

F/2008/2155

2009

APLICATIU DE PRESSUPOST
TERCER
FASE

DATA

REFERÈNCIA

ABO

01/01/2017

22005001196

220070011193

ABO

01/01/2017

22007003128

31/10/2007

220070014581

ABO

01/01/2017

22007004260

05/05/2008

220080007526

ABO

01/01/2017

22008002186

6562 entrada

28/07/2008

220080010247

ABO

01/01/2017

22008002767

4356entrada

23/05/2008

220080011426

ABO

01/01/2017

22008003056

24/10/2008

8523

24/10/2008

220080013123

ABO

01/01/2017

22008003491

F/2009/233

03/02/2009

887

30/01/2009

220090001756

ABO

01/01/2017

22009000851

2009

F/2009/867

28/04/2009

3357/09

28/04/2009

220090006191

ABO

01/01/2017

22009002022

2009

F/2009/1660

03/08/2009

registre 6523

03/08/2009

220090013582

ABO

01/01/2017

22009003584

2009

F/2009/2175

16/10/2009

8266

16/10/2009

220090014293

ABO

01/01/2017

22009003819

2010

F/2009/2305

29/10/2009

8621

29/10/2009

220100000651

ABO

01/01/2017

22009003853

2010

F/2010/340

11/02/2010

1012registre

11/02/2010

220100001575

ABO

01/01/2017

22010000584

2010

F/2010/818

06/05/2010

3221

06/05/2010

220100006388

ABO

01/01/2017

22010001415

2010

F/2010/1501

02/08/2010

5914

30/07/2010

220100018948

ABO

01/01/2017

22010003523

2011

F/2010/2076

29/10/2010

7965 entrada

28/10/2010

220110000211

ABO

01/01/2017

22010003479

2011

F/2011/345

31/01/2011

649 registre

27/01/2011

220110002318

ABO

01/01/2017

22011000995

2011

F/2011/903

12/05/2011

3427

10/05/2011

220110007818

ABO

01/01/2017

22011001392

2011

F/2011/1646

30/08/2011

5807

12/08/2011

220110014253

ABO

01/01/2017

22011001392

2012

F/2012/107

30/01/2012

529 entrada

13/01/2012

220120001602

ABO

01/01/2017

22012000316

2012

F/2012/245

16/02/2012

941

16/02/2012

220120002686

ABO

01/01/2017

22012000316

2012

F/2012/903

11/06/2012

3706

17/05/2012

220120008069

ABO

01/01/2017

22012000316

2012

F/2012/1511

04/10/2012

5873

27/08/2012

220120013806

ABO

01/01/2017

22012000316

2012

F/2012/1586

30/10/2012

A100013954

31/08/2012

220120017667

ABO

01/01/2017

22012002171

2012

F/2012/1587

30/10/2012

A100013955

31/08/2012

220120017668

ABO

01/01/2017

22012002719

2012

F/2012/1588

30/10/2012

A100013975

02/10/2012

220120017669

ABO

01/01/2017

22012002719

2012

F/2012/1589

30/10/2012

A100013976

02/10/2012

220120017670

ABO

01/01/2017

22012002719

APLICACIÓ

NOM DEL TERCER

TEXT LLIURE

SALDO

2005 01 920
22101
2007 01 920
22101
2007 01 920
22101
2008 01 920
22101
2008 01 920
22101
2008 01 920
22101
2008 01 920
22101
2009 01 920
22101
2009 01 920
22101
2009 01 920
22101
2009 01 920
22101
2010 01 920
22101
2010 01 920
22101
2010 01 920
22101
2010 01 920
22101
2011 01 920
22101
2011 01 920
22101
2011 01 920
22101
2011 01 920
22101
2012 01 920
22101
2012 01 920
22101
2012 01 920
22101
2012 01 920
22101
2012 09 342
22101
2012 09 342
22101
2012 09 342
22101
2012 09 342
22101

9,91 €

A08146367

8.945,28 €

A08146367

10.613,07 €

A08146367

2.169,53 €

A08146367

1.499,36 €

A08146367

4.342,69 €

A08146367

9.967,18 €

A08146367

3.232,81 €

A08146367

4.240,31 €

A08146367

9.349,24 €

A08146367

87,26 €

A08146367

19.541,46 €

A08146367

11.980,67 €

A08146367

5.219,62 €

A08146367

10.918,84 €

A08146367

19.807,83 €

A08146367

5.495,71 €

A08146367

3.932,86 €

A08146367

15.047,96 €

A08146367

16.527,58 €

A08146367

5.725,87 €

A08146367

3.591,63 €

A08146367

4.642,94 €

A08146367

3.297,42 €

A08146367

4.601,19 €

A08146367

4.523,22 €

A08146367

2.568,29 €

A08146367

de la
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S..
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S..
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SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA CEIP MOGENT13-10-04 AL 12-01-2005

C/ Catalunya, 24

SOREA, SUBMINISTRAMENT
AIGUA,
TRIMESTRE
DE 2007.
08430
La2ON
Roca
del Vallès
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SOREA, FACTURACIÓ AIGUA, 3ER TRIMESTRE 2007

SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 1 TRIMESTRE 2008.

SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA, 2ON TRIMESTRE 2008.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA, 4TR. TRIMESTRE DE 2007.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE DE 2008.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA DEPENDENCIES MUNICIPALS, 4
TRIMESTRE 2008.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPI, 1ER TRIMESTRE 2009.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 2ON TRIMESTRE 2009.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA, C. DE LES GINESTES, 34, SETEMBRE
2009.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2009.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 4TR TRIMESTRE 2009.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 1ER TRIMESTRE 2010.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA, 2ON TRIMESTRE 2010.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2010.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 4 TRIMESTRE 2010.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 1ER TRIMESTRE 2011.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 2ON TRIMESTRE 2011.
SOREA, PERIODE AIGUA MUNICIPI, 3RT TRIMESTRE 2011.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 4 TRIMESTRE 2011.
SOREA, SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA 1ER TRIMESTRE 2012.
SOREA, SERVEI AIGUA 2ON TRIMESTRE 2012.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA CEM PISCINA AGOST 2012
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA AGOST C CIRERERS PISCINA, 2012.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA PISCINA CEM LA ROCA, SETEMBRE 2012.
SOREA, SUBMINISTRAMENT LLUM C CIRERERS PISCIBNA STA AGNES,
SETEMBRE 2012.
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2012

F/2012/1692

22/11/2012

6850reg

06/11/2012

220120017675

ABO

01/01/2017

22012002734

2013

F/2013/326

21/02/2013

1215regentrada

06/02/2013

220130002376

ABO

01/01/2017

22013000817

2013

F/2013/670

16/05/2013

3139 regentrad

08/05/2013

220130006512

ABO

01/01/2017

22013000817

2013

F/2013/430

04/04/2013

2110 registre

04/04/2013

220130007732

ABO

01/01/2017

22013001552

2013

F/2013/694

16/05/2013

3137 reg entra

16/05/2013

220130007733

ABO

01/01/2017

22013001552

2013

F/2013/897

28/06/2013

22262013A

30/05/2013

220130008238

ABO

01/01/2017

22013001552

2014

F/2013/1189

09/08/2013

entrada 5033

12/07/2013

220140002424

ABO

01/01/2017

22013002802

2014

F/2013/1267

05/09/2013

14011

31/07/2013

220140002425

ABO

01/01/2017

22013002803

2014

F/2013/1268

05/09/2013

14010

31/07/2013

220140002426

ABO

01/01/2017

22013002804

2014

F/2013/1419

03/10/2013

14038

03/09/2013

220140002427

ABO

01/01/2017

22013002805

2014

F/2013/1420

03/10/2013

14037

03/09/2013

220140002428

ABO

01/01/2017

22013002806

2014

F/2013/1514

24/10/2013

A100014059

03/10/2013

220140002429

ABO

01/01/2017

22013002807

2014

F/2013/1515

24/10/2013

A100014058

03/10/2013

220140002430

ABO

01/01/2017

22013002808

2014

F/2014/38

16/01/2014

295 reg entrad

09/01/2014

220140002732

ABO

01/01/2017

22014000759

2014

F/2014/146

06/02/2014

14

07/01/2014

220140002733

ABO

01/01/2017

22014000258

2014

F/2014/147

06/02/2014

15/2014

07/01/2014

220140002734

ABO

01/01/2017

22014000258

2014

F/2013/1201

09/08/2013

entrada5032

09/08/2013

220140016619

ABO

01/01/2017

22014002697

2014

F/2013/1667

22/11/2013

7254REGENTRADA

07/11/2013

220140016620

ABO

01/01/2017

22014002698

2012 01 920
22101
2013 01 920
22101
2013 01 920
22101
2013 16 342
22101
2013 16 342
22101
2013 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 16 342
22101
2014 01 920
22101
2014 01 920
22101

11.546,61 €

A08146367

5.873,32 €

A08146367

4.751,31 €

A08146367

4.891,97 €

A08146367

3.543,99 €

A08146367

1.776,96 €

A08146367

3.301,34 €

A08146367

2.926,29 €

A08146367

2.165,09 €

A08146367

2.543,71 €

A08146367

2.186,89 €

A08146367

838,93 €

A08146367

1.487,13 €

A08146367

1.911,74 €

A08146367

331,45 €

A08146367

702,14 €

A08146367

10.209,76 €

A08146367

12.222,54 €

A08146367

SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..
SOREA,
S..

SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS
SOCIEDAD REG. ABAST. DE AGUAS

SOREA, SERVEI SUBMINISTRAMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2012.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 4TRIMESTRE 2012.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 1ER TRIMESTRE DE 2013.
SOREA, AIGUA C HERMENEGIL CARRERA I CIRERERS, CEM GENER I FEBRER
2013.
SOREA, AIGUA C HERMENEGIL CARRERA I CIRERERS, CEM MARÇ ABRIL
2013.
SOREA, AIGUA C HERMENEGIL CARRERA I CIRERERS, CEM MAIG 2013.
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUAPISCINA I CIRERERS JUNY 2013.
SOREA, AIGUA C/ HERMENEGIL CARRERA, CEM JULIOL 2013.
SOREA, AIGUA C CIRERERS, JULIOL 2013
SOREA, SUB AIGUA PISCINA HERMENEGIL CARRERA AGOST 2013
SOREA, SUB AIGUA C CIRERERS PISCINA STA AGNES, AGOST 2013
SOREA, AIGUA C/ HERMENEGIL CARRERA , CEM 3 TR TRMESTRE 2013
SOREA, AIGUA C/ CIRERERS, CEM 3 TR TRMESTRE 2013
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA CIRERERS I HERMENEGIL CARRERA CEM
NOVEMBRE 2013
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA PERIODE 2013/12 C CIRERERS
SOREA SUBMINISTRAMENT AIGUA 2013/12 HERMENEGIL CARRERA
SOREA, SUB AIGUA 2ON TRIMESTRE 2013
SOREA, SUBMINISTRAMENT AIGUA 3ER TRIMESTRE 2013.

-------------------TOTAL

265.090,90 €.
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Pel que fa referència als drets reconeguts drets (ABI’s):

ANY

NÚMERO
D’OPERACIÓ

FASE

DATA

REFERÈNCIA

APLICACIÓ

2001

120010000102

ABI

01/01/2017

12001000102

2001 39900

2002

120020002559

ABI

01/01/2017

12002001582

2002 39901

SALDO

TERCER

NOM DEL TERCER

7.646,32 €

A08146367

SOREA, SOCIEDAD REG.
ABAST. DE AGUAS S..

201,62 €

A08146367

SOREA, SOCIEDAD REG.
ABAST. DE AGUAS S..

TEXT LLIURE

SOREA, REPERCUSIO
FACTURES ELECTRIQUES
FECSA, SESOREA, LIQUIDACIÓ 1R
TRIMESTRE 2002

----------------TOTAL

7.847,94 €

SEGON.- INFORMAR que l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes
(conegudes comptablement, com ABO’s) i dels drets reconeguts nets (coneguts
comptablement, com ABI’s) que provenen d’exercicis tancats, existents a la
comptabilitat municipal, de la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat del
contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable del
municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, ve emparada per la proposta
de reconeixement de deute, a favor de la mercantil SOREA, Sociedad Regional
de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367, derivat
del contracte administratiu del servei públic de subministrament d’aigua potable
del municipi, formalitzat en data 6 de març de 2001, que es presenta al Ple de
la Corporació municipal, a celebrar en data 30 de març de 2017, així com
l’acord del mateix òrgan, en data 30 de gener de 2014.
TERCER.- NOTIFICAR a la mercantil SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SAU., amb CIF/NIF número A-08146367,l’aprovació
de l’acord, als efectes que puguin examinar l’expedient administratiu i presentar
reclamacions, durant un termini de trenta (30) dies hàbils, que es comptarà des
de l’endemà de la publicació de l’anunci.
QUART. PUBLICAR l’aprovació de l’acord, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, als efectes que altres interessats, puguin examinar l’expedient
administratiu i presentar reclamacions, durant un termini de trenta (30) dies
hàbils, que es comptarà des de l’endemà de la publicació de l’anunci.
CINQUÈ.- EXPOSAR al públic, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, l’aprovació de l’acord, als efectes que altres interessats, puguin
examinar l’expedient i presentar reclamacions, durant un termini de trenta (30)
dies hàbils, que es comptarà des de l’endemà de la publicació de l’anunci.
SISÈ.- INFORMAR que, cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació,
l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
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SETÈ.- PRACTICAR els assentaments comptables necessaris per fer efectiva
l’anul·lació de les obligacions reconegudes netes (conegudes comptablement,
com ABO’s) i dels drets reconeguts nets (coneguts comptablement, com ABI’s)
que provenen d’exercicis tancats, existents a la comptabilitat municipal, de la
mercantil SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU., amb
CIF/NIF número A-08146367, derivat del contracte administratiu del servei
públic de subministrament d’aigua potable del municipi, formalitzat en data 6 de
març de 2001, d’acord amb les normes de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat
local, que adapta la normativa comptable de les administracions locals als
preceptes introduïts pel Pla General de Comptabilitat Pública aprovat per l’Ordre
EHA/1037/2010, de 13 d’abril, per la qual s’aprova el Pla general de
comptabilitat pública.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B5, passem-lo a votació.
(Els regidors emeten el vot del punt B5.)
Votacions:
S’aprova per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5) i del PP (1) i 5 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups
municipals de CIU (4) i d’ICV-EUIA (1).

B-6 Modificació de les tarifes vigents de l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa
pel subministrament d’aigua, per a l’any 2017.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
Atès que el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs locals.
Atès que l’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les ordenances
fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva
aplicació.
Atès que quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, ja que aquestes han de
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, i l’article 12 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, possibiliten que les entitats locals adaptin l’aplicació de la
normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de
cada entitat, previsió, aquesta, que justifica la proposta d’aprovar i mantenir
actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una ordenança fiscal,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text de l’Ordenança Fiscal
número 18-Taxa pel subministrament d’aigua, per a l’any 2017, obeeixen al
compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment.
Vista la Memòria de l’Alcaldia-Presidència, els informes de la Secretaria i la
Intervenció municipals, i l’Informe tècnic-econòmic, elaborat per la Intervenció
municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i vist l’informe favorable de la
Comissió Informativa es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment i, en cas de no presentar-se reclamacions
en el termini d’informació pública, definitivament la modificació de les tarifes
vigents de l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel subministrament d’aigua, per
a l’any 2017, següent:
DESCRIPCIÓ (en metres cúbics al mes)
Ús domèstic
Fins el mínim (10 m3./mes)
Del mínim al triple del mínim
Excés del triple del mínim
Ús industrial
Fins al mínim (60 m3./mes)
Del mínim fins a 900 m3./mes
Excés de 900 m3./mes
Ús penitenciari
Fins el mínim (60 m3./mes)
Excés del mínim

IMPORT
0,3092 euros/m3./mes
0,6033 euros/m3./mes
1.4946 euros/m3./mes
0,6584 euros/m3./mes
1,8349 euros/m3./mes
2,3835 euros/m3./mes
0,7304 euros/m3./mes
2,0879 euros/m3./mes
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Conservació de Comptador

0,424 euros/mes

SEGON.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca
del Vallès, l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança
Fiscal número 18-Taxa pel subministrament d’aigua, per a l’any 2017, durant el
termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança Fiscal número 18-Taxa pel
subministrament d’aigua, per a l’any 2017, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.

presentat

TERCER.- L’acord definitiu haurà de ser publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, un cop transcorregut el període d’exposició pública, als
efectes de la seva vigència.
QUART.- La present modificació començarà a regir a partir de l’endemà de la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i serà vigent mentre
no s’acordi la seva derogació o modificació.
Deliberacions:
Sr. Alcalde.- I el punt B6
(Els regidors emeten el vot del punt B6.)
Votacions:
S’aprova per 11 vots favorables, manifestats pels regidors dels grups municipals d’ERC
(5), del PSC (5) i del PP (1) i 5 vots en contra, manifestats pels regidors dels grups
municipals de CIU (4) i d’ICV-EUIA (1).

B-7 Modificació pressupostària número 2017/03, en la modalitat de crèdits
extraordinaris, finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de
març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per
la que s’aprovà l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
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ATÈS que els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit es regulen al
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals), en matèria de pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la
realització de despeses específiques i determinades que no poden demorar-se
fins l’any 2017 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), aquestes modificacions poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant
romanent líquid de tresoreria.
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), aquests expedients han de ser incoats per ordre de l’Alcalde-President,
havent-se d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la necessitat de la
mesura.
ATÈS la disposició addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2016 al finançament
d’inversió financerament sostenible.
Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa
el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Vist l’informe favorable de la Comissió informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2017/03, sota la
modalitat de crèdits extraordinaris, amb el següent detall:
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
Aplicació

Denominació
Amortització per la inversió en
06 165 64800
l'enllumenat
16 933 63901 Inversions en reparacions del CEM
TOTAL

Import
120.166,71 €.
11.673,31 €.
----------------131.840,02
€.

SEGON.- Informar que aquestes despeses es financen, de conformitat amb
l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 36.1.a) i
51.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I,
del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, calculat d’acord amb allò
que estableixen els articles 101 a 104 del Reial decret.
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS
Aplicació
87000
87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Romanent de tresoreria per a despeses generals

TOTAL

Import
120.166,71 €.
11.673,31 €.
----------------131.840,02
€.

TERCER.-. Exposar al públic la modificació de crèdits 2017/03, pel termini de
quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a
efectes de presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la
modificació definitivament aprovada en el supòsit de no produir-se
reclamacions.
Deliberacions:
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Sr. Alcalde.- El punt B7 és la modificació pressupostària amb la modalitat de crèdits.
Té la paraula el senyor Fernández.
Sr. Fernández.- Presentem a aprovació una modificació de crèdit, que s’aplica contra
el romanent de tresoreria per a despeses generals. Plantegem una modificació que té
un import total de 131.840,02 euros, dels que 120.166,71 van dedicats a
l’amortització de la inversió d’enllumenat per la quota de l’any 2017, i 11.673,31 euros
a inversions en reparacions del CEM.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari?
Sr. Álvarez.- Sí, només un petit comentari, una pregunta, eh? Quan es va fer el nou
contracte de manteniment i d’enllumenat públic, de reposició de làmpades i tot això,
l’objectiu que es buscava era que la inversió que fèiem s’havia de finançar amb l’estalvi
que generaríem en consum, i no només en consum sinó que la reducció de consum
també havia de comportar un canvi en els quadres elèctrics, per tant, un menor
contracte de potència a les companyies. Això estava quantificat, em sembla que en
consum hi havia uns 120.000 euros, i amb l’import que calculàvem –això està en el
contracte, i parlo de memòria, per tant, com diu el senyor Martín, parlar de memòria a
vegades pot ser...– uns 120.000 en números rodons en quant a estalvi, i uns a prop de
50.000 en estalvi de contractació de diferents potències, o de menor potència, en els
quadres.
A l’últim pressupost que vam portar nosaltres a aprovació, que vam treballar, no
recordo si és el que vam portar o el que vam treballar, es va parlar amb els tècnics
responsables d’aquest contracte i se’ls va demanar informació respecte a com anàvem
amb aquest contracte. Ens van dir, i ho vam entendre, que era el primer any de
contracte, i que per tant, ells no podien mullar-se, no sé si va ser aquesta l’expressió,
però per entendre’ns, en el sentit de si realment s’estava assolint allò que s’havia
estudiat, o si no, per la part de baix o per la part de dalt. Ja han passat dos anys, i per
tant, entenem que potser aquesta informació ja la tenim, i si la tenim ens agradaria
disposar d’ella, perquè si realment estem estalviant, el que hauríem de fer, i això ho
veurem quan mirem el pressupost que ens presentin, és saber si el consum que tenim
en la partida d’enllumenat baixa, i si aquest import que baixa es l’equivalent a aquesta
quantitat que he comentat, i que llavors estaríem fent o estaríem assolint allò que
buscàvem realment.
La pregunta és aquesta: s’està aconseguint això o no?
Sr. Fernández.- A veure, seré molt ràpid. Estem portant a aprovació una modificació
de pressupost, per tant, la pregunta va per un altre aspecte, i en aquests moments...
Jo, en tot cas, l’emplaço..., aquesta pregunta la respondré quan tractem el tema del

64
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
29/05/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

29/05/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e142671ece0d44059b10ff8b1400d60b001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 22/05/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

pressupost, que és on entrarem a fons en partides d’ingressos i despeses, i quines són
les modificacions que hi ha. Evidentment l’objectiu era aquest, i vostès el van
esmentar, i per tant, en aquesta línia és en la que hem de veure fins a quin punt
aquest tema es pot equilibrar d’aquesta manera, o quines dificultats hi pot haver pel
camí per poder donar això.
Jo això, si no li sap greu, com que tenim el ple el dia 10, seria un dels temes que li
podria respondre amb més detall, val? Gràcies.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Alguna intervenció més? Doncs, passaríem a aprovació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat

Àrea de Territori i Sostenibilitat
B-8 Aprovació del Nomenclator municipal complert.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
L’article 75.1 de Reial Decret 1960/1986, d’11 de juliol, pel que s’aprova el
reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, determina
que “els ajuntaments mantindran actualitzats la nomenclatura i retolació de les
vies públiques, i la numeració dels edificis, informant-ne a totes les
administracions públiques interessades”. Això fa que l’ajuntament tingui la
potestat, i l’obligació, de tenir el nomenclàtor municipal actualitzat per tal de
poder realitzar les tasques que li han estat encomanades.
En l’informe “sobre el nomenclàtor i la numeració dels carrers actuals” de data 1
de febrer de 2017 es posa de manifest que només hi ha un 39% del
nomenclàtor amb algun tipus d’aprovació oficial des de l’any 1978. En aquest
mateix informe es comprova que hi ha diversos noms de carrer que necessiten
algun canvi per preservar la coherència del nomenclàtor, o bé per corregir
alguna deficiència.
En l’informe del “Nomenclàtor Municipal Complert” de data 13 de febrer de
2017 recull les consideracions polítiques en relació al nomenclàtor municipal i la
seva proposta final.
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Atesa la magnitud dels canvis que s’han de fer al nomenclàtor municipal, i que
s’hi suma l’aprovació de noves denominacions de carrers, queda justificada la
necessitat de fer una aprovació complerta de nomenclàtor municipal a través de
l’òrgan del Ple Municipal.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
Primer. Aprovar la base del nomenclàtor municipal complert.
Segon. Notificar l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Barcelona, a Direcció
General del Cadastre, a la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Nacional
d’Estadística.

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B8 és l’aprovació del nomenclàtor municipal complet. Té la
paraula el senyor García Lorenzana.
Sr. García.- Gràcies, senyor alcalde. Presentem a aprovació del ple el document que
és el nomenclàtor municipal complet. Un nomenclàtor és una relació de tots els carrers
i places que existeixen en aquests moments en el municipi, que són un total de 231
denominacions, i la feina tècnica que s’ha fet és ajustar tota aquesta relació de carrers
i places a la normativa actual que regeix a Catalunya, perquè teníem en la relació del
nomenclàtor anterior algunes deficiències o incoherències respecte a la norma que
regeix aquí, que era, per exemple, que s’havien de completar oficialment els noms dels
carrers, és a dir, oficialment l’avinguda Gaudí no pot ser l’avinguda Gaudí, ha de ser
l’avinguda d’Antoni Gaudí, de la mateixa manera que el carrer d’Espronceda ha de ser
oficialment el carrer de José d’Espronceda.
Per altra banda, també hem modificat, o hem rectificat, un parell de carrers que no
estaven adaptats a la normalització lingüística. Teníem el Passatge Lauria, a la Torreta,
que serà a partir d’ara el Passatge Roger de Llúria, com correspon, i al polígon
industrial de Valldoriolf teníem un carrer de la Nòria, que «nòria» com a tal no existeix
en català, i que a partir d’ara serà el carrer de la Sínia. Per altra banda, també hem
modificat un carrer que teníem duplicat, un carrer Copèrnic que teníem en dos polígons
industrials, a Valldoriolf i a Can Font de la Perera, i el carrer de Can Font de la Perera
es dirà a partir d’ara Nicola Tesla.
Per altra banda, també hem donat nom a alguns trams, alguns carrers que no tenien
nom, i alguns trams de carrer que no estava massa clar de quin carrer formaven part a
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Santa Agnès, i també a Can Font de la Perera, un carrer que també teníem sense nom,
i hem donat nom als carrers del polígon de Can Massaguer, en previsió que en algun
moment, que esperem que no es retardi massa, haurem de fer la recepció d’aquella
urbanització i tancar el tema urbanístic de Can Massaguer.
El nomenclàtor és un document eminentment tècnic que donarà pas a un segon
document tècnic que també serà necessari redactar, que és el carrerer, que malgrat
que sembli un joc de paraules no és el mateix, que serà la definició i la delimitació de
cadascun dels carrers en el seu tram, i la fixació del número de Policia. Aquesta és una
feina que des dels serveis tècnics començarem a fer, des del moment en què estigui
aprovat aquest nomenclàtor municipal. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari sobre el nomenclàtor? Regidor Ros.
Sr. Ros.- Sí, gràcies. Bé, suposo, senyor García Lorenzana, que la redacció d’aquest
document li ha servit per tocar de peus a terra i adonar-se que aquells vint anys que
deia que s’havia rejovenit no són tals, sinó que està on està i que s’ha dedicat a fer
història, que és allò seu, ha fet trenta o quaranta anys d’història, un treball que és per
felicitar, un treball molt rigorós, molt ben fet, i que ens ha portat a dir tot el que ha
passat en aquests darrers quaranta anys. Els altres, els altres i els altres, perquè un
havia posat un nom, l’altre un altre, l’altre l’havia canviat i tal.
Nosaltres donarem suport a aquest punt, i entenem que és una feina ben feta, però ja
li vaig dir en aquella reunió prèvia, jo no vaig assistir a la comissió informativa, que em
preocupava una cosa, i de fet, avui em preocupen dues. La segona –començo per la
segona– és que no hi ha hagut participació ciutadana de cap tipus. No s’ha donat
audiència a ningú, no s’ha parlat amb ningú, i especialment, no s’ha parlat amb els
ciutadans afectats. I torno a la primera, que és la que li vaig traslladar aquell dia: fer
això vol dir generar als afectats un problema que pot allargar-se dues i tres
generacions. Perquè tot això afecta a Correus, a Hisenda, al senyor Google, als GPS,
etcètera, etcètera. En els llocs en què s’ha fet, i amb els canvis que hem tingut, al
Cadastre, etcètera, actualitzar tot això és un veritable drama. Per tant, el senyor que
ara viu a l’avinguda Gaudí, que passi a viure a l’avinguda Antoni Gaudí, estarà molts
anys que no sabrà on viu.
És evident que s’ha de fer, algun dia s’ha de fer, però no estem parlant d’una qüestió
menor. No recordo ara, de memòria, quants carrers es canvien, però són més d’una
dotzena. I no són carrers petits. Jo recordo un any en què es va canviar la numeració
del carrer Ramon y Cajal perquè hi havia hagut uns números que no quadraven. Bé,
allò va ser un drama per a aquella gent, perquè van estar anys, jo crec que encara
estan amb el mateix problema. I eren uns números d’un carrer. En aquest cas, estem
entomant un greu problema per a aquestes famílies. I ja dic que hi donarem suport
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igualment, perquè entenem que s’ha de fer, però lamento que no s’hagi pensat en
aquestes persones, i més quan vostè va ser un dels que recollien signatures per a la
plaça Marta Mata. En aquell moment es buscar el suport de la gent per a una plaça que
no existia, que ara sí que existeix, i a la gent que viu en aquests carrers, a les
persones que viuen en aquests carrers, se’ls sobrevindrà un problema afegit que ara
no tenen, i que trigaran molts anys a tenir normalitzat. És la consideració que volia fer.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor García Lorenzana?
Sr. García.- En primer lloc, li volia donar les gràcies perquè m’atorgui el mèrit
d’aquest document, però miri, el mèrit no és meu. És cert que jo sóc llicenciat en
història, la meva especialitat és història de l’Església, i no és la història dels carrers de
la Roca. Aquesta ha estat una feina d’un tècnic municipal, que durant diversos anys
s’ha dedicat a recopilar tota la informació relacionada amb la nomenclatura dels
carrers, de quan es van aprovar, qui els va aprovar, i si hi havia incoherències entre
les aprovacions i el que tenim en l’actualitat. De manera que vull que consti en acta
que aquesta és una feina que no és mèrit meu, és mèrit del senyor Francesc Boix, que
és un dels tècnics dels serveis tècnics de la casa.
Respecte a les seves consideracions, miri, sí que hem pensat en les persones que es
poden veure afectades. Lamentablement, senyor Ros, miri, jo no arribo a entendre
com pot ser un problema de dos o tres generacions que en lloc de viure a l’avinguda
Gaudí es visqui a l’avinguda Antoni Gaudí. Entre altres raons perquè jo visc en un
carrer que es diu Rambla Mestre Jaume Torrents, i a mi, les cartes que m’arriben, les
poques cartes que m’arriben, a la majoria posa «Rambla Mestre Torrents», i m’arriben.
Amb la qual cosa, no crec que un canvi tan mínim com posar el nom de pila al senyor
Espronceda, al senyor Gaudí, al senyor Cervantes, al senyor Prat de la Riba, pugui
provocar un caos de dos o tres generacions.
Home, a veure, no li diré que ens tornem a veure en aquesta sala de plens fins d’aquí
a dues o tres generacions, perquè igual algú ha de fer alguna sessió d’espiritisme, però
a la comissió informativa..., no, a la comissió prèvia que vam fer, vostè em va dir que
seria un caos de trenta anys, però al que sí l’animo és que d’aquí a trenta anys ens
veiem aquí, el 30 de març del 2047, per veure si això realment ha estat un caos o no
ha estat un caos.
Per l’altra banda, el tema de la participació ciutadana, sí que l’hem tingut present,
perquè el tema de la participació ciutadana serà un element essencial en el segon
document que he mencionat, que és el carrerer. Perquè pensem que la part més
important, més delicada, i que necessita de la col·laboració dels veïns, no és tant els
noms, canviar de l’avinguda Gaudí a l’avinguda Antoni Gaudí, sinó després fer la feina
de delimitar exactament on comença, on acaba un carrer, i els números de Policia. Que
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això sí que pot afectar la vida de les persones, i pot afectar evidentment el cadastre i
totes les institucions que vostè ha mencionat.
En les resolucions que adoptarem avui, evidentment, el que farem serà notificar
l’aprovació d’aquest nomenclàtor a qui realment hem de notificar, que és a la Diputació
de Barcelona, a la Direcció General del Cadastre, a la Generalitat de Catalunya i al
Instituto Nacional de Estadística. Evidentment, el senyor Google, si vol actualitzar les
seves bases de dades, suposo que no li haig d’explicar jo el que ha de fer per
actualitzar-les. Gràcies.
Sr. Ros.- Només posar-li un exemple personal. Jo fa vint-i-set anys que visc a La
Roca. La setmana passada vaig haver d’actualitzar un document en què figurava
encara que estava amb els meus pares a Barcelona. Vint-i-set anys.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat
B-9 Aprovació inicial del Projecte de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en el terme
municipal de la Roca del Vallès per donar compliment ales obligacions
establertes per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, modificada per la Llei 2/2014,
del 27 de gener. Àrea de Servei i Atenció a les Persones.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
Vist l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, que
determina que les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendi han de
disposar d’un pla de prevenció que ha de contenir les mesures operatives i
administratives que calgui prendre i ha de determinar els equips i les
infraestructures necessaris per a afrontar els incendis forestals i disminuir-ne el
risc. Igualment els propietaris de terrenys forestals i les agrupacions de defensa
forestal han d’adoptar tot un seguit de mesures preventives.
Atès el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la
prevenció d’incendis forestals.
Vista la Llei 5/2003, de 23 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana que estableix en el seu article primer que l’objecte d’aquesta llei és
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establir mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a les
urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i
que estan situades a menys de cinccents metres de terrenys forestals i a les
edificacions aïllades situades en terrenys forestals. En són exclosos les
edificacions i les instal·lacions destinades a explotacions agrícoles i ramaderes i
els habitatges que hi són vinculats. L’article segon d’aquesta llei estableix que
els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Atès el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana, que desplega la Llei 5/2003, de 22 d’abril, tot regulant els requeriments
que s’hi preveuen, com ara la franja exterior de protecció, les condicions de
manteniment de les parcel·les no edificades i dels vials, la definició i el
contingut del Pla d’autoprotecció i les característiques de la xarxa d’hidrants.
Atès l’article 4.1 del Decret 123/2005 que estableix que correspon als
ajuntaments l’elaboració i aprovació, per part del seu ple, d’un plànol de
delimitació que ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les
instal·lacions, situades en el seu
terme municipal, que s’incloguin en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret.
Vista la Llei 2/20014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic, que per l’article 179, modifica la llei 5/2003 de
prevenció d’incendis forestals, que inclou els nuclis de població com elements
afectats per aquesta norma (entre d’altres modificacions).
Atès que el dia 2 de juny de 2005, l’ajuntament de la Roca del Vallès va aprobar
definitivament, en sessió ordinària del Ple, el plànol de delimitació de les
franges forestals, d’acord amb els preceptes de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de
mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata
amb la trama urbana.
Per tal de donar compliment a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la
Llei 2/20014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i
del sector públic que preveu la realització d’un plànol de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals o en la franja de 500 metres que els envolta.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
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Primer. Aprovar el plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la
franja de 500 metres que els envolta del terme municipal de la Roca del Vallès.
Segon. Sotmetre el plànol de delimitació al tràmit d’informació pública
mitjançant edicte al tauler d’edictes de l’ajuntament i al BOP i DOGC. En cas
que no es presentin al·legacions, l’acord esdevindrà definitiu.
Tercer. Sol·licitud d’informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció
General de Medi Ambient
Quart. Tramesa a la Direcció General de Medi Natural.

Deliberacions:
Sr. Alcalde.- El punt B9 és el projecte de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis
de població. Té la paraula el senyor García Lorenzana.
Sr. García.- Sí, sota aquest títol, una miqueta críptic, tot sigui dit, en realitat del que
es tracta és de l’aprovació d’un document, també molt tècnic, que és la delimitació, un
plànol de la delimitació de les franges forestals dels tres nuclis principals de població,
de tots els polígons industrials, de totes les urbanitzacions, i de totes les edificacions
aïllades que tenim al terme municipal de la Roca, que hi ha un llistat realment
interminable d’aquest tipus d’edificacions.
A l’actualitat, tenim vigent un plànol de delimitació que data de l’any 2005. Aquest
plànol està obsolet, i a més a més les institucions supramunicipals que ens donen les
subvencions per obrir franges, per mantenir les franges i per fer la neteja, exigeixen
que el pla que estigui en vigor sigui posterior a l’any 2007, de manera que aquí el que
fem és actualitzar aquest plànol de delimitació, que és la base que utilitzem després
per demanar les subvencions, bàsicament a la Diputació i a la Generalitat, per fer
l’obertura de franges, per fer el manteniment d’aquestes franges, i de les parcel·les
interior públiques. És una eina que necessitem, bàsicament per demanar aquests ajuts
per poder fer la feina de protecció dels nuclis de població que estan més a prop del
bosc. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari? Sí, senyor Ros.
Sr. Ros.- Sí. No he sabut veure... Bé, el nostre grup donarà suport a aquest
document, i jo, com a regidor anterior de Medi Ambient, era un tema que tenia en
cartera per elaborar, per això la pregunta que li faré. Al pressupost del 2015 no hi
havia cap partida per poder fer –estem amb pressupost prorrogat dues vegades, 2015-
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2016, i 2016-2017, per tant, l’últim pressupost vigent és el del 2015– aquesta
delimitació de franges. Jo l’any passat, quan vaig afrontar la neteja de les franges, no
disposava de diners per fer aquest document, i quan vam convidar les empreses que
van participar en la licitació, se’ls va anunciar que tan bon punt poguéssim, se’ls
convidaria també, a aquestes o a altres més, a què poguessin participar en la licitació.
En les resolucions d’Alcaldia no he sabut veure la generació de crèdits ni la licitació. No
sé a quines empreses han convidat i per què s’ha seleccionat l’empresa que finalment
ha executat aquest projecte, ni el cost que ha tingut.
Bé, a partir d’aquí, dit això, que m’agradaria saber-ho i que suposo que em podran
facilitar aquesta informació, algunes consideracions. En la urbanització Roca II –bé, ei
diversos sectors– hi ha alguna franja que es marca en color gris, que es diu que està
lliure d’actuació. Està marcada la franja com a tal, però no té una actuació concreta. A
Roca II em preocupa perquè precisament és una franja on creix vegetació. És el sector
Nord-est, i no està delimitada. Això passa amb algun polígon també, com Can Jorn o
com Can Font de la Perera. Llavors, no sé fins a quin punt s’ha tingut en compte
aquestes franges grises, que no són d’actuació.
Després, un parell de coses més que em preocupen també. Hi ha un pressupost, i
aquest pressupost ascendeix a 63.000 i escaig euros. Analitzant les franges,
especialment les franges dels sectors que ja estan fetes, és un cost altíssim, i més si el
comparem amb els costos que hem suportat anualment amb les diferents licitacions
que s’han fet any rere any per fer les franges. Llavors, m’ha sorprès molt. No he pogut
entrar en una anàlisi exhaustiva del perquè d’aquest cost tan alt, quan no teníem
aquests costos altres anys.
I finalment, bé, destacar que no se’ns ha explicat les conseqüències d’això, que és una
qüestió que ja havíem analitzat l’any passat, quan havíem d’afrontar aquest tema, i és
que en el fons la delimitació d’aquests polígons és la delimitació de padrons tributaris.
És a dir, els obligats tributaris dintre d’aquests sectors hauran de pagar aquestes
franges, especialment en els polígons i en els sectors que són més clars, com es feia
en les urbanitzacions. Queda el gran dubte de com s’actuarà en els nuclis urbans, en
els tres nuclis urbans. A la Torreta pràcticament no hi ha actuació, però a la Roca i
Santa Agnés sí. A qui se li traslladarà el cost? A la parcel·la just adjacent a la franja, a
l’illa just adjacent a la franja, al conjunt del sector de barri. Com es repercutirà aquest
cost? Perquè això també ho diu la llei, i l’experiència que tenim des del 2005, aplicant
l’aplicació de les franges, la neteja de franges ha estat cada any molt conflictiva, els
particulars tenen la potestat de fer-ho pel seu compte, mai ho fan i sempre ha d’actuar
l’Administració, i el preu mai acaba agradant. Com es traslladarà aquest cost al
ciutadà, i més aquest cost que hem vist que és elevat.
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Sr. García.- Bé, li puc respondre alguna de les preguntes, i hi ha altres que no les sé,
és a dir, no he vist l’expedient de licitació, perquè no l’he buscat, no l’he demanat, i
m’he trobat aquest tema quan ja ha vingut l’empresa adjudicatària a entregar el
projecte de franges. El que sí li puc dir és que aquest projecte de franges es va
entregar, es va adjudicar el 15 de novembre de l’any passat, es van demanar tres
pressupostos, i es va prendre la decisió, imagino, per un tema de preu. És a dir, hi
havia un pressupost que eren 3.300 euros més IVA, un altre pressupost d’una altra
empresa de 4.428 euros més IVA, i aquesta empresa adjudicatària ens ha cobrar
1.573,72 euros amb IVA. És a dir, suposo, si no ja rescataré l’expedient i li faré una
explicació més en profunditat, que es va decidir per preu.
En quant al tema de les franges de no actuació, en principi el que expliquen els tècnics
que han redactat el projecte són franges que en aquest moment, en el moment de
redacció d’aquest projecte, no necessiten cap mena d’actuació. Jo no sóc tècnic, no li
sabria dir exactament per què ho diuen, però en tot cas ho preguntaré perquè m’ho
aclareixin.
Respecte al pressupost que s’adjunta a la memòria, és un pressupost orientatiu, que
ens han preparat els tècnics, que segons ens han explicat, són els pressupostos tipus
que utilitza la Generalitat de Catalunya per a la concessió de les subvencions. És més
un pressupost orientatiu per a nosaltres que no pas un pressupost exacte d’execució
de l’obra. Entre altres raons, perquè amb la normativa que hi ha en vigor, abans de
poder executar una franja s’ha de redactar un projecte executiu, i en aquests
moments, a més a més dels projectes executius que tenim, hem demanat projectes
executius per renovar el projecte executiu de la Pineda, que també és de l’any 2005 i
cal renovar-lo, hem demanat el projecte executiu del nucli de la Roca, una subvenció
per la Diputació, per poder redactar els projectes executius, i després, a partir d’aquí,
estudiar quines són les franges més necessàries, o millor dit, quines són les franges
que és més necessari obrir, que ho anirem fent per bases perquè, evidentment, és
molt terreny que s’ha de cobrir.
La repercussió dels costos? De les franges que estem realitzant en aquests moments,
que són ja les que es venien realitzant habitualment a la Pineda i a Sant Carles, hem
mantingut el sistema de repercussió que hi ha hagut, és a dir, es gira la factura a tots
els veïns d’aquestes dues urbanitzacions. En casos com la Roca o Santa Agnès, quan
toqui encara no hem estudiat el sistema de distribució d’aquest cost, sobretot perquè
també volem rebre el projecte executiu per saber o tenir ben ajustat un pressupost de
quant ens pot costar l’obertura d’aquestes franges. En aquests moments, estudiarem
amb la regidoria d’Hisenda, sobretot com podem estudiar la repercussió d’aquestes
franges entre els veïns, perquè sigui de la manera menys onerosa possible. Encara no
hem estudiat si serà a tot el nucli o únicament a les franges o la zona afectada. No ho
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hem estudiat. En el cas de les urbanitzacions, està clar que la repercussió serà a tots
els veïns, com s’està fent fins ara. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Doncs, passem a votació.
(Els regidors emeten el vot.)
Votacions:
S’aprova per unanimitat
B-10 Aprovació bases reguladores per a la concessió de beques escolars i
d’activitats extraescolars.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
Atès que l’Ajuntament de La Roca del Vallès va a proper en el Ple ordinari de
ata 29 de maig de 2014 les bases reguladores per a la concessió de beques
escolars i d’activitats extraescolars.
Atès que durant els tres anys d’implementació de les bases esmentades s’ha fet
un procés d’avaluació continua, que es concreta en una sèrie de propostes de
millora.
Atès que aquest any 2017 l’Ajuntament ha aprovat la tarifa reduïda dels serveis
educatius municipals i aquesta fa referència als serveis d’educació municipal de
les escoles bressol municipals, l’escola de música i el casal d’estiu municipal.
Vistes les situacions de desigualtat i dificultat econòmica detectades en algunes
famílies del municipi i en aplicació dels articles 3 i 20 de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre de Serveis Socials que disposa que per tal de prevenir situacions de
risc, compensar dèficits de suport social i econòmic i de vulnerabilitat, Serveis
Socials disposa de prestacions en forma d’ajudes econòmiques.
Atès que per a concedir aquestes ajudes econòmiques l’Ajuntament necessita
aprovar unes bases reguladores d’ajuts socials que s’atorgaran en règim de
concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència,
objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquestes bases es regulen per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol que aprova el reglament de la Llei 38/2003, i d’acord
amb allò que disposa l’article 124 del Reglament D’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular la concessió de beques
escolars en concepte de material i llibres escolars, transport escolar, activitats
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extraescolars i activitats d’estiu organitzades per les AMPAS, clubs esportius, o
qualsevol altra entitat que oferti activitats esportives, culturals, educatives o
socials, per a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària, amb
necessitats socioeconòmiques, empadronats al municipi de la Roca del Vallès i
matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics.
Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions
públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de
la citada Llei.
Vist l’informe de l’Educadora Social de data 14 de març de 2017.
Vist l’informe d’intervenció de data 14 de març de 2017.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar provisionalment les bases particulars reguladores per a la
concessió de beques escolars i activitats extraescolars de l’Ajuntament de La
Roca del Vallès, que es transcriuen a continuació:
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIO DE BEQUES ESCOLARS I
D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLES
Aquestes bases es regulen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions i el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el reglament
de la Llei 38/2003.
Les beques s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, sota els principis
de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.
1. OBJECTE DE LES BASES
L’objecte d’aquesta normativa és regular la concessió de beques escolars en
concepte de material escolar, llibres, transport escolar, activitats d’estiu així
com per a activitats extraescolars organitzades per les AMPAS, clubs esportius,
o qualsevol altra entitat que oferti activitats esportives, culturals, educatives o
socials, per a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària, amb
necessitats socioeconòmiques, empadronats al municipi de la Roca del Vallès i
matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics.
2. CONCEPTES SUBVENCIONABLES
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Segons el nivell educatiu al qual està escolaritzat el beneficiari/a, els conceptes
als quals es pot optar són:
-

-

Educació infantil 2n cicle (P-3, P-4 i P-5) i educació primària (de 1r a
6è): material escolar, activitats d’estiu, activitats extraescolars i
menjador escolar .
Educació secundària obligatòria (ESO): transport escolar (LT a LR) ,
activitats d’estiu, llibres i activitats extraescolars.

3. REQUISITS PER LA SOL·LICITUD I FORMA D’ACREDITAR-LOS
3.1. Podrà ser benefici/a d’aquestes beques tot aquell alumnat d’educació
infantil, primària i secundària obligatòria empadronats al municipi de La Roca
del Vallès, i matriculats en centres educatius sostinguts amb fons públics.
3.2. La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar
la sol·licitud, mitjançant la presentació de la mateixa en l’imprès normalitzat i la
documentació acreditada que s’indicarà a cada convocatòria, dins del termini
establert.
4. PERÍODE D’EXECUCIÓ
Aquesta normativa es regirà durant tot el curs escolar pel qual se sol·licitin les
beques, mentre no hi hagi noves bases i establint les convocatòries per curs
escolar, concepte a becar i altres consideracions.
Així mateix, no genera cap dret a l’obtenció d’altres beques en anys posteriors i
no es pot al·legar com a precedent.
5. RECTIFICACIÓ DE DEFECTES O OMISSIONS
En cas que la documentació presentada sigui incorrecte i incompleta, es
requerirà al/a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a
partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les
esmenes necessàries, amb la indicació que sinó ho fa així s’entendrà per
desistida de la seva sol·licitud.
6. CRITERIS D’ATORGAMENT DE LES BEQUES I PUNTUACIÓ FINAL
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada.
6.1. Criteris socials i familiars:
6.1.1. Família monoparental. No es considera família monoparental la
de pares separats que estiguin convivint amb una altra parella. 1 punt
6.1.2. Família nombrosa. 1 punt.
6.1.3. Infant en acolliment. 1 punt.
6.1.4. Per a cada membre de la unitat familiar amb discapacitat,
dependència, malaltia greu i/o crònica (reconeguts per l’organisme
competent): 1 punt.
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6.1.5. Família en seguiment per serveis socials o altres serveis sòciosanitaris especialitzats. De 0 a 3 punts
6.2. Criteris econòmics:
La renda per membre de la unitat familiar determinarà els punts obtinguts per
aquest criteri. Aquesta renda es calcula de la manera següent:
R(muf)= (A/12-B)/C on:
A: és la suma dels ingressos anuals nets obtinguts de tots els membres de la
unitat familiar. Aquests ingressos s’acreditaran mitjançant la documentació
especificada a cada convocatòria.
B: és l’import que la unitat familiar destina cada mes al pagament de la primera
vivenda, sigui lloguer o hipoteca, amb un límit màxim que s’establirà en cada
convocatòria.
C: és el nombre de membres de la unitat familiar (entenent com a unitat
familiar, les persones empadronades en el mateix domicili amb lligams
familiars).
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.

Menys de 222€
De 222€ a 278,84€
De 278,84€ a 335,74€
De 335,74€ a 392,62€
De 392,62€ a 449,50€
Igual o superior a 449,51€

5 punts.
4 punts.
3 punts.
2 punts.
1 punt.
0 punts.

Aquesta ponderació podrà serà aprovada cada any en la corresponent
convocatòria.
Els ajuts es començaran a distribuir: primer, entre totes les persones que han
obtingut la puntuació més alta; després, entre totes les persones que hagin
obtingut la puntuació immediatament inferior i així successivament.
Si arriba un moment que no resta prou consignació pressupostària perquè
puguin rebre l’ajuda màxima totes les persones amb la mateixa puntuació, allò
que resti per distribuir es repartirà entre elles de manera proporcional.
6.3. Puntuació final:
S’aplicarà la relació següent:
6.3.1.Casos valorats com a situació d’especial vulnerabilitat
6.3.2. De 7 punts o més
75%
6.3.3. De 4 a 6 punts
6.3.4. 3 punts
25%
6.3.5. Menys de 3 punts 0%

98%
50%

7. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

77
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
29/05/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

29/05/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e142671ece0d44059b10ff8b1400d60b001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 22/05/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

En la convocatòria anual, s’establirà quin és el pressupost i l’aplicació
pressupostària destinada per beques, així com els imports de referència a partir
dels quals s’aplica el percentatge de bonificació.
En tot cas, l’atorgament de les beques quedarà condicionat a l’existència de
crèdit pressupostari adequat i suficient.
8. IMPORT DE LES BEQUES I FINANÇAMENT
Els imports de les beques atorgades dependran de les rendes familiars, els
membres de la unitat familiar, situació de risc, dels criteris socials i familiars, i
s’establiran a partir d’un estudi realitzat mitjançant les dades aportades amb la
sol·licitud de les beques.
L’import de les beques serà destinat única i exclusivament al concepte pel qual
s’ha concedit.
En cas que l’activitat a subvencionar s’estigui desenvolupant en una entitat
privada, l’import màxim a subvencionar no serà en cap cas, mai superior al que
es donaria en un centre públic que ofereixi la mateixa tipologia d’activitat.
L’import màxim serà d’un 98% del cost de l’activitat acordat a la convocatòria i
el mínim d’un 25%.
9. ÒRGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I LA PROPOSTA DE
CONCESSIÓ
El departament responsable de la instrucció del procediment per a la
convocatòria i l’atorgament de les beques serà Serveis Socials de La Roca del
Vallès.
L’òrgan responsable de la convocatòria i de la resolució del procediment per a
l’atorgament de les beques serà la Junta de Govern Local.
L’òrgan competent per a la concessió podrà deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.
La forma de pagament s’establirà segons el concepte a becar i s’especificarà en
cada convocatòria.
10. TERMINI DE RESOLUCIÓ I DE NOTIFICACIÓ
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds
presentades dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte
administratiu.
El termini per a l’atorgament de les beques serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
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Un cop acordada la concessió de les beques, aquestes seran notificades als
interessats en un termini màxim de 10 dies hàbils des de la data d’aprovació de
la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 42 i 43 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú a les administracions públiques.
La manca de resolució dins el termini iniciat tindrà efectes desestimatoris.
11. RÈGIM DE RECURSOS
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa
es pot interposar recurs contenciós administratiu en un termini de dos mesos a
comptar des del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent a la seva notificació.
12. ACCEPTACIÓ DE LES BEQUES
Els/les beneficis/àries d’aquestes beques, una vegada se’ls hagi comunicat
l’acord de concessió, hauran d’acceptar l’ajut sense reserves, així com les
condicions imposades per a la concessió.
Aquesta acceptació s’entendrà efectuada de forma tàcita si transcorreguts 10
dies no s’ha manifestat expressament objeccions al respecte.
13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
El/la beneficiària d’una beca està obligat/, apart de la legislació vigent, a
sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors en relació a la beca
concedida.
Els beneficiaris estan obligats a justificar, mitjançant factures originals o
fotocòpies compulsades, que la beca s’ha destinat a la finalitat destinada.
Aquesta documentació hauria de ser presentada a l’Ajuntament per registre
d’entrada, en el termini màxim de 3 mesos de la concessió de l’ajut, i en cap
cas, més tard del 30 de juny de l’any posterior, per les beques que estan
compromeses per cursos escolars complerts .
El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada correspongui i la
incoació de l’expedient de reintegració de la beca.
14. COMPATIBILITAT AMB ALTRES BEQUES
Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut d’una o altra
administració o organisme públic o privat rebut pel mateix concepte.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de
qualsevol ajut públic que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
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15. PUBLICITAT DE LES BEQUES CONCEDIDES
Les beques concedides a l’empara d’aquestes bases seran objecte de notificació
individualitzada, d’acord amb el que disposa l’article 40 de la Llei 39/2015, de 1
d’octubre, del procediment administratiu comú a les administracions públiques.
16. CAUSES DE REINTEGRAMENT
16.1. Estarà obligat a reintegrament, el/la sol·licitant de la beca falsejant les
condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva
concessió: per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de
control financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la Llei
General de Subvencions.
16.2. Quan es constati que l’alumne/a no ha assistit amb regularitat o deixi
d’assistir al centre escolar, o bé formalitzi la sol·licitud de baixa abans de
finalitzar el curs vigent pel qual la beca va ser assignada.
Així mateix serà motiu de reintegrament proporcional el fet que el beneficiari es
doni de baixa del padró d’habitants del municipi, sense haver finalitzat el curs
escolar, en els casos de material i llibres escolars i transport escolar.
16.3. La percepció d’un altre ajut pel mateix concepte faculta a l’ajuntament de
La Roca del Vallès a exigir el seu reintegrament (total i parcial).
16.4. Procedirà el reintegrament per part dels/les beneficiaris/àries de la
totalitat o part de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora
des del moment del pagament de la beca fins la data en que s’acordi la
procedència del reintegrament.
17. INFRACCIONS I SANCIONS
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa el títol IV de la Llei
General de Subvencions, mitjançant el Reglament de la Llei General de
Subvencions.
18. RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
Tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el real Decret
887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de
desenvolupament, les Bases d’execusió del Pressupost municipal per al present
exercici, la de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú a les administracions públiques.
APLICACIÓ BAREM BEQUES DE:
TRANSPORT DE SECUNDÀRIA
MATERIAL ESCOLAR /LLIBRES ESO
ACTIVITATS D’ESTIU
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ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Nom del
pare/mare/tutor:
Nom nens/es pels qui es sol·licita beca

Curs

DADES ECONÒMIQUES
Renda mensual per càpita, (ingressos anuals dividits
membres de la unitat familiar. Descomptant
lloguer/hipoteca)
Menys de 222 €
De 222 € a 278,84€
De 278,84 € a 335,74 €
De 335,74 € a 392,62 €
De 392,62 € a 449,50 €
Igual o superior a 449,51 €
DADES SOCIO-FAMILIARS
Família monoparental
Família nombrosa
Infant en acolliment
Per cada membre discapacitat o
depenent, o amb malaltia greu i/o
crònica
DADES RISC SOCIAL

Escola

entre 12 i entre el nombre de
un màxim de 600 € de
5
4
3
2
1
0

punts
punts
punts
punts
punt
punts

1 punts
1 punts
1 punt
1 punt

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts
TOTAL PUNTUACIÓ

Cas en seguiment a serveis socials
(ajut com a recurs o
contraprestació)
PUNTUACIÓ FINAL
Casos valorats com a excepcionals
7 punts o més
De 4 a 6 punts
3 punts

98% del preu
75% del preu
50 % del preu
25 % del preu

PERCENTATGE
TOTAL
Nom i signatura del tècnic de serveis socials
L’Educadora Social / La Treballadora social
Data:

81
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
29/05/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

29/05/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e142671ece0d44059b10ff8b1400d60b001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 22/05/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província, en la web
municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació per a la seva informació
pública durant el termini d’un mes.
TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi
reclamacions ni al·legacions durant el tràmit d’informació pública.
(Es tracten conjuntament els punts B10 i B11)
Sr. Alcalde.- El punt B10 és l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió de
beques escolars. El comenta el senyor Carles Fernández.
Sr. Fernández.- Presentem a aprovació les bases reguladores per a la concessió de
beques escolars i d’activitats extraescolars de l’ajuntament. El que s’ha fet
essencialment aquí és una adaptació del que serien els criteris econòmics per a la
concessió. Això també passarà en el punt següent. Fins ara utilitzàvem la renda
d’unitat familiar com a criteri per valorar, i ara es passa a la renda per membre de la
unitat familiar. Per què? Perquè es podria donar el cas que una unitat familiar tingués
uns ingressos anuals globals de 20.000 euros, i en fossin dos o en fossin 5, i la situació
econòmica és diferent en una situació o en una altra. Llavors, a nivell tècnic s’han
proposat des de l’equip de Serveis Socials que aquest era el criteri que en aquests
moments era més utilitzat i intentava ser més equitatiu. El que es fa és dividir els
ingressos anuals de la unitat familiar entre dotze, restar el cost mensual de la vivenda,
sigui la hipoteca o el lloguer, i això dividit entre el nombre de membres de la unitat
familiar.
Bé, a partir d’aquí, això dóna unes puntuacions, i després s’especifica com es
distribueixen, quins són els òrgans competents, terminis de resolució, i després hi ha
d’haver una convocatòria, hi haurà d’haver les convocatòries concretes per a cada
exercici. Però bàsicament el que es fa és fer aquesta modificació per un tema d’equitat.
Sr. Alcalde.- Gràcies, senyor Fernández. Algun comentari? Sí, el senyor Martín.
Sr. Martín.- Sí. A ver, yo comentaré los dos puntos seguidos, el B10 y el B11.
Sr. Fernández.- Perfecte, si us sembla, explico els dos seguits també.
Sr. Alcalde.- Els sembla si fem l’explicació del següent punt i els comentem? Val.
Sr. Fernández.- El següent punt és l’aprovació de les bases reguladores d’ajusts
socials per determinades figures tributàries que estaven destinades a persones que
necessitaven un suport econòmic, especialment les famílies monoparentals, persones
aturades o que tenien escassa capacitat econòmica, que és el que en dèiem
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col·loquialment la tarificació social. Són ajudes que van adreçades a fer front al
pagament de l’IBI, a l’impost de vehicles, a les plusvàlues, a la taxa de servei de
recollida d’escombraries, i la taxa del servei de subministrament d’aigua.
Aquesta és una ordenança que es va aprovar ja fa uns anys, i que el que busca és
ajudar les persones que estan en una situació de dificultat econòmica, subvencionant.
Legalment no es poden fer bonificacions d’impostos i taxes, i el que es fa és
subvencionar el cost, donar un ajut per fer front a aquests costos, al cost d’aquests
impostos.
Les modificacions que hi ha, pel que fa a la valoració econòmica és la mateixa,
s’introdueix el mateix criteri, que és el criteri de la renda per membre d’unitat familiar,
amb el mateix tipus de càlcul que he explicat abans. Després, s’incrementa el cost, el
valor cadastral mínim per poder sol·licitar aquesta ajuda, que estava en 60.000 euros i
es passa a 100.000.
En el tema dels vehicles, es podrà demanar l’ajut per aquest concepte a un màxim de
dos vehicles que siguin propietat de la unitat familiar. Abans eren dos vehicles del
mateix titular, ara es parla de dos vehicles de la unitat familiar.
El tema de les plusvàlues es manté, tot i que una de les causes principals per les que
estava posada aquest impost era perquè les persones que havien de fer la dació en
pagament del seu habitatge no haguessin a sobre de fer front a una plusvàlua, perquè
a sobre que havies de donar el pis en pagament, a sobre que es mantenia viva la
hipoteca, a més a més, havies de pagar la plusvàlua. Això legalment ja no s’ha de fer
així, per una modificació de rang superior, però sí que es manté perquè hi pot haver
alguna altra figura que pugui ser susceptible de fer-ho. I es referma bastant perquè es
reforça el tema que l’ajuntament no hagi de demanar als ciutadans tota la
documentació necessària per justificar això. Estem activant en aquest sentit, tant en
aquest com en l’anterior com en tots els altres aspectes els convenis, a través del
consorci AOC, per poder disposar d’aquest accés a la informació. Bàsicament, aquesta
és la modificació principal que hi ha.
També es fa referència a..., es treu el tema de famílies monoparentals, persones
aturades, i són persones amb escassa capacitat econòmica, perquè al final és igual que
siguin monoparentals. Es manté el criteri que siguin monoparentals i famílies
nombroses com a criteris també de puntuació, però en el nom es treu famílies o
persones que estan en una situació econòmica complicada.
Sr. Alcalde.- Val, ara sí?

83
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
29/05/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

29/05/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e142671ece0d44059b10ff8b1400d60b001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 22/05/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

Sr. Martín.- Simplemente es porque realmente son dos temas que están muy
relacionados entre sí. A ver, nosotros creo que hoy nos deberíamos de congratular
todos porque hoy una herramienta que pusimos en funcionamiento en este
ayuntamiento en 2013, si no me equivoco, el presupuesto de 2013 o por ahí, que
empezó a funcionar y demás, hoy yo creo que se perfecciona. Hoy se ha perfeccionado
pasando a un criterio muy importante, que es la renta per cápita. Es muy, muy
importante, es el camino que están siguiendo todos los ayuntamientos, y desde
nuestra órbita creemos que es el camino por donde se debe de ir. Eso es lo bueno.
También hay temas malos.
A ver, a nosotros nos hubiera gustado participar en este redactado, porque le tenemos
un cierto cariño, porque si no recuerdo mal, en el momento que se hizo, uno de los
impulsores –no el único impulsor, cuidado, no estoy diciendo eso– fuimos nosotros, y
por lo tanto, nos hubiera gustado seguir en esta labor. También ya avisamos que
probablemente en el mes de mayo presentaremos una moción en este sentido,
intentando soslayar algunas de las deficiencias que creemos que tiene esta normativa.
A mí, por ejemplo, leyéndola así, bastante rápida, hay un tema que me sorprende, y
es el tema de que no se define la unidad familiar. ¿Qué entendemos por unidad
familiar? Es decir, así, de entrada, ¿una familia que tenga cuatro miembros y que
convivan dos abuelos con ellos que aporten renta a la familia, será seis miembros y se
calculará per cápita con la pensión que aporten los dos abuelos? Y más ejemplos.
Quiero decir, es una gran herramienta, es un paso muy, muy importante, felicitar al
equipo de gobierno –felicitar al equipo de gobierno. Estamos haciendo algo que en este
pueblo nosotros –y Manel supongo que se acordará– estamos peleando desde hace
mucho tiempo, que es llevar el tema de la tarificación social a l’escola bressol desde
hace mucho tiempo, y nos costó, y ahora se va a llevar –ahora se va a llevar. Estamos
también muy de acuerdo en el tema de que en ningún momento se subvencione el 100
por cien, es un error creer que subvencionar a alguien el 100 por cien es lo mejor. No
estamos hablando de caridad, estamos hablando de derechos, y por lo tanto, al
ciudadano hay que recordarle que también tiene que hacer frente a sus obligaciones.
Por no extenderme, simplemente felicitaros, es un buen paso, pero tenemos que
seguir adelante en el tema este.
En el tema de los impuestos, es un tema que ya hablaremos más adelante, y yo creo
que deberíais también incidir un poco en el tema de los precios públicos, que también
es un tema donde se puede avanzar, pero de todas formas felicidades, y
evidentemente nuestro voto será favorable. Gracias.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Álvarez?
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Sr. Álvarez.- Sí. Vaig fer una pregunta a la comissió informativa, i no sé si s’ho han
pogut mirar. Fins ara, respecte a l’ajut de l’IBI, ens havíem plantejat que ajudaríem
aquelles famílies o aquells rebuts, per parlar com a rebut, on el valor cadastral de
l’immoble fos com a màxim de 60.000 euros. Jo recordava de memòria i, per tant, ho
vaig comentar també a la comissió informativa, em puc equivocar però recordava que
en aquests 60.000 euros entrava un gran percentatge del padró de l’IBI, i en aquells
moments ens vam plantejar incrementar aquest sostre, però llavors pràcticament
entraven el 90 o el 95 per cent dels immobles. Parlo de memòria.
Llavors, el que vaig plantejar a la comissió informativa és el percentatge d’immobles
que entren del padró, tenint en compte que el topall ara passa a ser de 100.000 de
valor cadastral, i no de 60.000 que teníem fins ara. Tenint en compte tot allò que
diem, que el valor cadastral que tenim actualment és un 2,4 per cent, 2,4 vegades
inferior a la realitat, per tant, estaríem parlant de valors cadastrals de 240.000 euros
com a mínim, que estaríem bonificant. Ens van contestar que s’havia fet aquesta
modificació, tenint en compte que s’havien trobat en Serveis Socials que no s’havia
pogut donar l’ajut a algunes famílies nombroses perquè resulta que vivien en una casa
gran, per dir-ho així, el valor cadastral de la qual superava els 60.000 euros i, per tant,
el que s’intentava és evitar aquests casos amb els que ens havíem trobat. Això per una
banda.
Per altra banda, d’alguna manera ho hem estat comentant a nivell de grup, nosaltres, i
en la línia que comentava el senyor Fernández, que a partir d’ara el que s’intentarà és
facilitar la gestió, la tramitació demanant permís al sol·licitant per poder accedir a les
seves dades en altres administracions, sigui Hisenda o sigui la que sigui, aquestes
administracions tenen informació de l’any anterior. La informació econòmica de l’any
anterior no té perquè coincidir amb la situació actual de canvi continu amb la situació
actual de l’any en curs. La situació actual de l’any en curs pot ser molt pitjor que la de
l’any anterior. Vaig en aquesta línia.
Per tant, creiem que una d’aquestes millores que es podria plantejar, potser no ara
però sí en un futur proper, seria pensar en què hauríem d’intentar ajudar la gent que
necessita l’ajut en aquest moment, i amb informació d’aquest moment i no de l’any
anterior. Pot haver canviat, eh? La meva situació econòmica l’any anterior va ser una, i
aquest any pot ser una completament diferent i pitjor a la que teníem.
Per altra banda, felicitar també –felicitar-nos tots però també– la iniciativa de l’equip
de govern respecte al fet que any rere any anem millorant allò que va néixer l’any
2013 o 2014, no recordo exactament quan, que va ser una proposta que inicialment
potser sí que va ser d’Iniciativa però que tots ens hi vam agafar i es va aprovar, o
sempre s’ha aprovat per unanimitat, crec recordar, per tant, felicitar-nos i felicitar
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l’equip de govern per aquesta iniciativa, i mirar i intentar que això any rere any millori,
perquè realment estem en situacions que val la pena estudiar. Gràcies.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Fernández.
Sr. Fernández.- Sí, molt breument. Sí, és una cosa que abans no he comentat, que la
proposta del tècnic de Serveis Socials incorpora el fet de no subvencionar, no donar
ajuts del 100 per cent. No donar ajuts del 100 per cent perquè hi ha d’haver sempre
aquest compromís de la persona que rep l’ajut, de també tenir consciència d’això.
Bé, jo recullo això de poder participar en la redacció. Aquesta era una qüestió que
venia purament a nivell sobretot tècnic, eren incorporacions que fèiem a nivell tècnic, i
de ben segur que treballant-lo conjuntament podem incorporar coses noves i, per tant,
no hi ha problema.
En aquests moments, la definició d’unitat familiar, la que utilitzem, la que s’utilitza, és
la mateixa que defineix l’Agència Tributària, perquè estem parlant de tributs. Per tant,
aquest és un dels..., hi pot haver una dificultat i hem de veure com poder donar
resposta a situacions complicades, com una de les que vostè definia. En els preus
públics s’han avançat algunes coses, amb referència a serveis educatius, escola
bressol, escola de música, i penso que també casals d’estiu –casals d’estiu. En aquest
servei s’ha avançat en aquest tema. Això es va aprovar l’any passat, a finals de l’any
passat.
Ha tingut un lapsus, senyor Álvarez, el valor cadastral no és 2,4. O sigui, el valor real
és el 2,4 del valor cadastral. Per tant, estarem subvencionat el valor real que té, 2,4
vegades el valor cadastral. Aquí sí que vam estar a la mateixa reunió. Vostè em va
demanar una cosa i jo no li puc donar en aquests moments, per tant, li demano
disculpes, però vam estar a la mateixa reunió. Vostè em va demanar aquesta
informació, i jo, per una qüestió meva personal, no puc donar-l’hi en aquests
moments. En tot cas, li demano disculpes i se la facilitaré ràpidament.
Evidentment, té raó, la situació i l’accés a les dades. Hi ha unes dades que són de
valoració econòmica i que aquestes provenen de l’any anterior, i altres dades que no
tenen un contingut econòmic i que per tant, aquestes sí que són més vàlides, però en
qualsevol cas, qualsevol dada que té l’Administració pot estar subjecta a què estigui
desfasada, però per això hi ha un treball de seguiment dels casos i de valoració i
d’informe dels Serveis Socials, i aquest és el valor que tenim, que no és una cosa freda
sinó que qui atén aquestes situacions són les tècniques socials, que estan molt lligades
al territori i coneixen bastant bé quina és la situació. Evidentment, alguna cosa es pot
escapar, però vaja, jo crec que hem de tenir confiança en què aquest lapsus que
tenim, que quan consultem unes dades no podem tenir les dades del moment actual
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perquè, clar, si una persona ha tingut un problema ara, això no s’ha incorporat a la
renda, en això té tota la raó vostè, i bé, en tot cas, podem veure com incorporar-ho. El
que sí que sé és que tinc la certesa que, home, les tècniques del Serveis Socials és una
cosa que sempre han anat treballant, i que són les que et poden ajudar a fer que
aquests desfases quant a la informació que tenim, poder-los solucionar.
Sr. Alcalde.- Sí, senyor Álvarez.
Sr. Álvarez.- Sí, per suposat que les tècniques s’ho miren, però sí les bases diuen el
que diuen, les tècniques –parlo en femení perquè són tècniques en aquest cas– no es
podran saltar allò que diuen les bases. Per tant, per molt bon criteri que tinguin, molt
millor criteri que no pas els números freds, si la base diu, o les bases diuen que s’han
de tenir en compte els imports econòmics de l’any anterior, elles no podran fer res. Era
una aportació, eh? En tot cas, és una millora que ens podem plantejar en el futur, no...
Sr. Fernández.- En la mateixa línia que el senyor Martín comentava, el fet que ells
presentaran algunes propostes per al mes de maig o així, doncs, bé, són aspectes a
tenir en compte i a millorar-les. És a dir, l’objectiu és millorar-la perquè el màxim de
persones que ho necessitin ho puguin rebre. Aquest ha sigut el criteri que ens ha
mogut a tots en cada moment, en el diferent paper en què estàvem cadascun de
nosaltres. Per tant, en aquest sentit no hi ha d’haver cap problema. Llavors, veurem
tècnicament com això es pot incorporar i com es pot fer perquè encaixi bé en el tema
legal, però la voluntat sempre ha sigut aquesta per part de tots.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Algun comentari més? Doncs, passaríem a votació el punt B10.
(Els regidors emeten el vot del punt B10.)

Votacions:
S’aprova per unanimitat.

B-11 Aprovació bases reguladores d’ajuts socials sobre determinades figures
tributàries, que estaven destinades a persones que necessitaven d’un suport
econòmic, especialment les famílies monoparentals, persones aturades i les
que tenien escassa capacitat económica.
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 23 de març de 2017, amb el contingut següent:
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Atès que l’any 2013, mitjançant acord de Ple, es varen aprovar les bases
reguladores d’ajuts socials sobre determinades figures tributàries, que estaven
destinades a persones que necessitaven d’un suport econòmic, especialment les
famílies monoparentals, persones aturades i les que tenien escassa capacitat
econòmica.
Atès que durant l’any 2014, 2015 i 2016, s’han anat realitzant les convocatòries
pertinents, segons regulaven les esmentades bases.
Atès que durant aquests anys d’aplicació s’han detectat aspectes que podrien
millorar la gestió d’aquests ajuts i que és voluntat de l’Ajuntament seguir
realitzant aquesta línia d’ajuts, es creu necessari proposar certes modificacions
en les bases reguladores que millorin aquest recurs, consistents en:
 Objecte de les bases:
Per tal de que quedi un redactat més universal es proposa no especificar sectors
de població (que estarà recollit en la puntuació) i concretar que són ajuts per
persones que necessiten de suport econòmic.
 Requisits dels sol.licitants:
Per unificar criteris amb altres bases (tarificació educativa, beques escolars….),
així com calcular la renda efectivament disponible per persona, es proposa
canviar el quadre de baremació:
Criteris econòmics: s’utilitza la renda per membre de la unitat familiar (MUF),
que s’obté de la fórmula (ingressos u.f- import vivenda habitual (ho marca
l’IRSC anualment)/ persones de la unitat familiar. Fins a 5 punts
Criteris familiars: es valora ser família monoparental o família nombrosa: fins a
1 punt
Es proposa una reducció de fins el 98% de descompte, per tal de seguir amb el
mateix criteri utilitzat a altres ajudes municipals de serveis socials
En l’ajut per l’IBI, escombraries, i contribucions especials, el valor cadastral de
la vivenda hauria de ser de 100.000 com consta en l’ordenança fiscal per
bonificacions a famílies nombroses.
En l’ajut sobre el IVTM, es proposa limitar a dos vehicles propietat de la unitat
familiar, no del contribuent.
En l’ajut de plusvàlua, es proposa no contemplar la dació en pagament, ja que
actualment ja està bonificat en un 100% per llei.
 Forma d’acreditar els requisits:
Es proposa no especificar quina documentació caldrà demanar, i que sigui la
convocatòria la que especifiqui la documentació necessària. En tot cas, es
proposa posar a les bases que es demanarà la documentació acreditativa que
marqui la convocatòria i també l’autorització a l’ajuntament per poder accedir,
de manera electrònica, a tota aquella informació necessària per a la tramitació
de la sol·licitud, que disposin altres administracions.
 Termini i lloc de presentació de sol·licituds:
Es proposa substituir aquest punt per l’apartat Convocatòria dels ajuts, ja que
serà mitjançant aquest acte que es podrà establir el termini, lloc de presentació

88
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
29/05/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

29/05/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e142671ece0d44059b10ff8b1400d60b001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 22/05/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

de sol·licituds, documentació necessària, informació de l’índex de renda de
suficiència de Catalunya (IRSC) vigent.
Es proposa que la convocatòria anual l’aprovi la Junta de Govern Local i que
s’estableixi un període mínim de 2 mesos naturals de concurrència a partir de la
seva publicació.
 Quantia de l’ajut
Es proposa especificar que els ajuts estaran referits a l’import del principal dels
impostos, i mai als recàrrecs o interessos de demora.
Disposició addicional: Es proposa treure-la de les bases.
Atès que per a concedir aquestes ajudes econòmiques l’Ajuntament necessita
aprovar unes bases reguladores d’ajuts socials que s’atorgaran en règim de
concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència,
objectivitat, igualtat i no discriminació. Aquestes bases es regulen per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret
887/2006, de 21 de juliol que aprova el reglament de la Llei 38/2003, i d’acord
amb allò que disposa l’article 124 del Reglament D’Obres Activitats i Serveis
dels Ens Locals, Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’objecte d’aquesta normativa és regular l’atorgament d’ajuts
econòmics sobre les figures tributàries que s’exposen a continuació, i destinats
a persones que residents en el municipi de La Roca del Vallès necessiten
d’especial recolzament social, atesa la situació de crisi actual, com són les
famílies nombroses, les famílies monoparentals, les persones aturades així com
les persones amb escassa capacitat econòmica. Les figures tributàries sobre les
quals es podrà demanar ajut econòmic són:
-

Impost sobre béns immobles
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids
Taxa de serveis de subministrament d’aigua.

Vista la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que regula
el règim jurídic general de les subvencions atorgades per les administracions
públiques.
Vist el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de
la citada Llei.
Vist l’informe de l’Educadora Social de data 14 de març de 2017.
Vist l’informe d’intervenció de data 14 de març de 2017.
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció
dels
Acords següents:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment les bases particulars reguladores d'ajuts
socials sobre determinades figures tributàries a famílies nombroses, famílies
monoparentals, persones aturades i persones amb escassa capacitat
econòmica, que es transcriuen a continuació:
BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINADES
FIGURES TRIBUTÀRIES PER A PERSONES QUE NECESSITEN D’UN
SUPORT ECONÒMIC.
PRIMERA: OBJECTE
1) Constitueix l’objecte d’aquestes bases l’atorgament d’ajuts econòmics sobre
les figures tributàries que s’exposen a continuació, i destinats a persones
residents en el municipi de la Roca del Vallès que necessiten d’un suport
econòmic
2)Les figures tributàries sobre les quals es podrà demanar ajut econòmic són:
- Impost sobre béns immobles.
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
- Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
- Taxa de serveis de recollida i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids.
- Taxa de serveis de subministrament d’aigua.
- Contribucions especials.
SEGONA. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS
Podran sol·licitar els ajuts econòmics objecte d’aquestes bases les persones
físiques que reuneixin les condicions següents:
1. PER A TOTS ELS SOL·LICITANTS:
A) Estar empadronat al municipi de la Roca del Vallès, amb una antiguitat
mínima de 1 any de residència en el municipi anterior a la data de la
sol·licitud.
En cas que en la data de sol·licitud el sol·licitant estigues empadronat en un
altre municipi, es valorarà la possibilitat d’incloure la seva sol·licitud d’ajuda,
sempre i quan el fet imposable de l’impost es produís en el moment que el
sol·licitant estigues empadronat al municipi de la Roca del Vallès.
B) Els ajuts es regularan segon el barem següent:
CLASSIFICACIÓ
A
B
C

PUNTS
5 punts o més
4
3

TIPUS DESCOMPTE
Reducció del 98%
Reducció del 75%
Reducció del 50%
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D

1-2 punts

Reducció del 25%

Càlcul dels punts
CRITERIS ECONÒMICS:
RENDA PER MEMBRE DE LA UNITAT FAMILIAR – R
(MUF)
Menys de 222,00€
De 222 a 278,84€
De 278,83€ a 335,74€
De 335,73€ a 392,62€
De 392,62€ a 449,50€
A partir de 449,51€
MÀXIM PUNTS APARTAT ECONÒMIC
CRITERIS FAMILIARS
Família monoparental
Família nombrosa
MÀXIM PUNTS APARTAT SOCIAL I FAMILIAR

PUNTUACIÓ
5
4
3
2
1
0
5

PUNTUACIÓ
1 punt
1 punt
1 punt

Criteris econòmics:
La renda per membre de la unitat familiar determinarà els punts
obtinguts per aquest criteri.
Aquesta renda es calcula de la manera següent:
R ( muf ) = ((A/12-B)/C on:
A: és la suma dels ingressos anuals nets obtinguts de tots els membres
de la unitat familiar.
B: és l’import que la unitat familiar destina cada mes al pagament de la
primera vivenda, sigui lloguer o hipoteca, amb un límit màxim que
s’establirà en cada convocatòria a partir de l’IRSC (Indicador de Renda
de Suficiència de Catalunya que anualment publica la Generalitat de
Catalunya, en la llei de Pressupostos).
C: és el nombre de membres de la unitat familiar, entenent com a unitat
familiar, les persones empadronades en el mateix domicili amb lligams
familiars.
Criteris familiars: Tenir la consideració oficial de família nombrosa o
família monoparental.
C) Constar com a contribuent o estar obligat al pagament del tribut del qual
se’n demana ajut en el municipi de la Roca del Vallès.
D) En cas de desnonament de la vivenda habitual, es podran presentar els
rebuts tributaris si aquest s’ha produït durant l’any tributari en curs.
2. PER A DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE
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NATURALESA URBANA
A)L’habitatge constitueixi la residència habitual, tingui un valor cadastral
inferior a 100.000€ i coincideixi amb la del padró d’habitants.
B) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre municipi,
excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta població amb un
valor cadastral màxim de 6.000 euros.3)
3. PER A DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA


Que el contribuent sigui el propietari del vehicle sobre el que es vol
obtenir l’ajut.



Es podrà demanar l’ajut per aquest concepte d’un màxim de 2 vehicles
que siguin propietat de la unitat familiar.

4) PER A DEMANAR AJUTS SOBRE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
A)

La transmissió efectuada constitueixi l’habitatge
contribuent. i coincideixi amb la del padró d’habitant

habitual

del

B)

No pot constar com a contribuent ni el sol·licitant ni les persones que
convisquin amb ell de cap altre immoble en aquest o en un altre
municipi, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta
població.

5) PER A DEMANAR AJUTS SOBRE LA TAXA DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA
A) Només seran bonificables els trams 1 i 2 de la taxa contributiva. Per tant
queda exclosa qualsevol bonificació o subvenció en els possibles cànons i
taxes d’altres organismes o administracions que suporti aquest impost.
6) PER A DEMANAR AJUTS SOBRE LA TAXA DE SERVEI DE RECOLLIDA I
ELIMINACIÓ D’ESCOMBRERIES I ALTRES RESIDUS SÒLIDS
A) Que l’habitatge constitueixi la residència habitual, tingui un valor
cadastral inferior a 100.000€ euros i coincideixi amb la del padró
d’habitants.
B) No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre
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municipi, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta
població amb un valor cadastral màxim de 6.000 euros.
7) PER DEMANANR AJUTS SOBRE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
A)

Només podran ser objecte d’ajut els interessos meritats durant
l’exercici corrent fruit del fraccionament o aplaçament que es sol·liciti i
concedeixi pel pagament de contribucions especials que afectin a
habitatges.

B)

Els habitatges referits en el punt anterior han de constituir la residència
habitual i tenir un valor cadastral inferior a 100.000€ euros i coincideixi
amb la del padró d’habitant.

C)

No pot constar com a contribuent, ni el sol·licitant ni les persones que
convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en un altre
municipi, excepte per una plaça d’aparcament i/o traster en aquesta
població amb un valor cadastral màxim de 6.000 euros.

TERCERA: FORMA D’ACREDITAR ELS REQUISITS
La Junta de Govern local, en la convocatoria corresponent, especificarà la
documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen. En tot cas,
i amb carácter general es demanarà:
A) Autorització a l’Ajuntament, a poder accedir, de manera electrònica, a
tota aquella informació necessària per la tramitació de la petició, de la
que ja disposin altres administracions.
B) Fotocòpia del NIF/NIE en vigor del contribuent de l’impost o taxa del
qual es sol·licita l’ajut.
C) L’Ajuntament adjuntarà el volant d’empadronament en el qual s’acrediti
la residència del sol·licitant i en el qual constin tots els membres
empadronats a l’habitatge, i on quedi acreditada l’antiguitat de
residència en el municipi.
D) Fotocòpia del document bancari en el qual aparegui el titular de compte,
que haurà de ser el beneficiari dels ajuts, i número de compte corrent
amb l’ IBAN on poder transferir l’import dels ajuts, en el cas que es
vulgui cobrar l’import de l’ajut a través d’aquest mitjà. Si no s’aporta
aquest document, s’entendrà que es vol percebre l’ajut mitjançant xec
bancari.
E) Declaració jurada de l’interessat conforme les dades presentades
reflecteixen la realitat.
F) Document d’ endós amb el qual els peticionaris autoritzaran a
l’ajuntament, en el moment de presentar la sol·licitud, a abonar s’escau
els ajuts atorgats a l’ORGT i a SOREA.

93
Signatura 1 de 2
Antoni Peralta Garcerá

Signatura 2 de 2
29/05/2017

SECRETARI

Albert Gil i Gutiérrez

29/05/2017

ALCALDE

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
Codi Segur de Validació

e142671ece0d44059b10ff8b1400d60b001

Url de validació

https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=027

Data document: 22/05/2017

Metadades

Classificador:Acta -

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
ajuntament@laroca.cat
http://www.laroca.cat

QUART : CONVOCATÒRIA
Anualment, la JGL aprovarà la convocatòria dels ajuts, establint, entre d’altres,
els terminis de presentació de sol.licituds, documentació acreditativa necessària
per a concòrrer en el procés, així com la informació del IRSC que s’utilitzarà en
el desenvolupament d’ aquestes bases. Pel que fa al termini de presentación de
la documentació, no será de menys de 2 mesos naturals a partir de la seva
publicació.
CINQUENA. QUANTIA DE L’AJUT
El percentatge que es concedeixi s’establirà en funció de la dotació
pressupostària existent en el moment de l’atorgament i serà el mateix per a
tots els beneficiaris que compleixin els requisits assenyalats a la base segona,
segons el barem reflectit en l’esmentada base. Els ajuts estaran referits al
principal dels impostos i mai als recàrrecs o interessos de demora que el
contribuent pogues tenir per aquell impost.
La suma de tots els ajuts rebuts per un sol beneficiari no serà, en cap cas,
superior a 1,3 vegades l’IRSC mensual. El càlcul de l’IRSC mensual, serà el
resultant de dividir l’import de l’IRSC anual entre 14. Si una vegada destinats
els imports a tots els beneficiaris, respectant aquest límit, hi hagués romanent a
la dotació total prevista, aquest límit s’incrementaria fins a 1,5 vegades l’IRSC*.
SISENA. FORMA I TERMINI DE CONCESSIÓ
Els ajuts es concediran mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista
dels informes tècnics necessaris.
SETENA. FORMA DE PAGAMENT DE L’AJUT
L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat pel
beneficiari, o mitjançant xec bancari, en el termini màxim de tres mesos des de
l’acord de concessió.
La Tresoreria Municipal, abans d’ordenar el pagament de l’ajut, verificarà el
pagament del rebut de l’impost o taxa pel qual es demana l’ajut. La manca de
pagament determinarà la utilització d’aquest ajut com compensació del deute
existent.
VUITENA. PÈRDUA DEL DRET A REBRE L’AJUT
Serà causa de pèrdua del dret a l’ajut:
Rebre qualsevol altre ajut o bonificació pels mateixos conceptes, per
part d’altres administracions públiques o del mateix Ajuntament.
- La manca de comunicació a aquest Ajuntament de qualsevol modificació
de les circumstàncies que hagin estat tingudes en compte per a
l’atorgament de l’ajut.
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NOVENA. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
Els beneficiaris estan obligats a facilitar tota la informació que els sigui
requerida per part de l’Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les
dades que han motivat l’atorgament dels ajuts.
DESENA. REVISIÓ DELS AJUTS
L’Ajuntament pot modificar la resolució d’atorgament dels ajuts objecte
d’aquestes bases, havent concedit prèviament un termini d’audiència de deu
dies al beneficiari, en relació amb el seu contingut i quan s’acrediti la falsedat
de les dades facilitades pel sol·licitant o la manca d’aportació total o parcial de
les que havien de ser tingudes en compte per adjudicar-li la condició de
beneficiari de l’ajut.
ONZENA. RENÚNCIA
El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a l’ajut atorgat, de manera
que perd el dret a exigir-lo. La renúncia es formalitza mitjançant la presentació
al Registre General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’escrit
corresponent signat pel beneficiari.
DOTZENA. REINTEGRAMENT DE L’AJUDA PERCEBUDA
Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes,
juntament amb l’exigència de l’interès de demora, des del moment del
pagament de l’ajut en els casos que preveuen les bases vuitena i desena
d’aquestes bases reguladores.
A aquest efecte caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora
l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la
recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades,
es procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment en el termini i
amb la forma que preveu el reglament general de recaptació.
SEGON.- Publicar aquestes Bases en el Butlletí Oficial de la Província, en la web
municipal i en el tauler d'anuncis de la corporació per a la seva informació
pública durant el termini d’un mes.
TERCER.- Aquestes Bases quedaran definitivament aprovades de no haver-hi
reclamacions ni al·legacions durant el tràmit d’informació pública.
Sr. Alcalde.- I el punt B11.
(Els regidors emeten el vot del punt B11.)
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Votacions:
S’aprova per unanimitat

PUNT D’URGÈNCIA
(Veus de fons.)
Sr. alcalde.- Sí, cert. En aquests moments, em sembla que hi havia grups que volien
agafar la paraula per valorar... Dani, César? Estem parlant de les mocions que es van
presentar després de la comissió informativa que havíem tingut...
Sr. Martín.- Sí, a ver. El Grupo de Convergència i Unió, o PDeCAT, no sé cómo estáis
ahora, ha presentado tres mociones, el lunes, a primera hora de la mañana, que no se
incorporaron al orden del día, y que por lo tanto ahora tenemos que votar la urgencia o
no. Nosotros entendimos, Iniciativa, que cualquier punto que iba a venir al pleno de
urgencia, como mínimo se comentara en la comisión informativa de pleno que se hizo
el jueves. Cuando salimos de la comisión informativa del jueves, nadie, ningún grupo
político de los que estamos aquí, en la sala, dijo que iba a presentar ninguna moción
de urgencia y no se explicó nada. Por lo tanto yo, como representante de un grupo
político, al colectivo al cual represento, no le he podido comentar este tema. Lo he
podido comentar por whatsapp, si no recuerdo mal, ayer, y lo que me han dicho luego
lo veremos en la votación.
A ver, vistas las mociones, a mí me parece que no hay ninguna moción de urgencia, y
recogiendo las palabras de Manel del último pleno, si no recuerdo mal, Manel dijo que
teníamos que tener todos mucho cuidado con el tema de las urgencias, y que a partir
de, se tendrían que justificar muy mucho las urgencias, y que el grupo municipal de
Convergència i Unió votaría siempre que no, a no ser que fuera una cuestión urgente
de verdad.
A mí, perdonadme, pero de las tres mociones que yo he leído, no hay ninguna urgente.
Es más, hay una de las mociones que, si se hubiera presentado en la comisión
informativa, la moción que está presentado Iniciativa y la que habéis presentado
vosotros, difiere en matices, y en esos matices probablemente en la comisión
informativa nos hubiéramos puesto de acuerdo.
Dicho lo dicho, otra de las mociones, que es la tercera, me parece que es, nosotros
creemos que es necesario que esté informada por Secretaría y por Intervención, que
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es la moción de la remunicipalización del servicio de limpieza viaria. También creemos
que es un tema tan importante que debería de ir informada y pasar a pleno.
Dicho todo esto, que es una perorata y que parece que lo que quiero es alargar el
pleno, que no es así, viene lo que Iniciativa dice que yo, como representante de
Iniciativa, tengo que decir. Nosotros no votaremos nunca la urgencia a nada que no se
haya comentado en la comisión informativa. Nunca. Lo hemos dicho, y además, lo
hemos hablado con César. Igual yo tengo muy mala memoria y creo que ése era el
pacto de caballeros que teníamos nosotros. Si el tema no era muy urgente, se
comentaba en la comisión informativa, y todos los grupos políticos votábamos la
urgencia en el plenario. Éste no es el caso –éste no es el caso. Ya adelanto que el voto
de Iniciativa, diciendo que en una de las mociones, y probablemente dos, nuestro voto
sería positivo, será «no» a la urgencia, y si sí que se pasa a votación, no discutiremos
y votaremos que no. Gracias.
Sr. Alcalá- Personalment, tal com ha dit el Dani, nosaltres, o jo personalment, no crec
que aquestes mocions sigui d’urgència. En dues d’elles jo votaré que no, evidentment,
que és la primera i la tercera, i l’altra suposo que és el mateix i la segona també fa
falta, diguéssim, els dos informes que ha comentat el Dani. Gràcies.
Sr. Ros- Bé, jo crec que el que ha dit el Dani és una lamentable confusió. No són
mocions urgents, són mocions entrades en temps i forma, 48 hores abans de la
convocatòria del ple. Per tant, havien d’haver estat en l’ordre del dia, no s’havia de
votar la urgència. Quan es convoca el ple, sobre quarts de tres o les tres de la tarda de
dilluns, aquestes mocions, que han entrat a temps i que donava fins i tot temps a ser
informades, si era el cas, havien d’haver estat a l’ordre del dia i, per tant, ara no hi
hauria la necessitat de votar la urgència.
Les mocions no han de passar per comissió informativa, no hi ha cap reglament ni cap
llei que ho digui. Per tant, les mocions entrades en temps i forma haurien d’estar aquí,
haurien d’estar en aquest ordre del dia. Evidentment, si no passa la urgència, perquè
ara no queda més remei que votar-les per urgència, doncs ens reservarem les accions
oportunes, òbviament, perquè estan entrades en temps i forma, però no estem
discutint la urgència. És evident que no són mocions urgents, però són mocions
importants. Importants, alguna d’elles per a aquest municipi, i alguna d’elles per a
aquest país, i per això les hem presentades.
Llavors, a nosaltres ens agradaria que aquest pacto entre caballeros que ha dit vostè,
en aquest moment esmenés l’errata de no haver-les col·locat en l’ordre del dia i les
entréssim sense més problema i les poguéssim debatre. Vaig demanar a l’alcalde que
les fes arribar per correu electrònic a tots els regidors perquè les poguessin veure,
perquè clar, no enteníem, havent-les entrat en temps i forma, que en el moment de la
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convocatòria no hi fossin. Per tant, no estem parlant d’urgència, estem parlant d’una
confusió.
Sra. Pujol.- Senyor alcalde, jo vull fer un petit comentari, si puc. Només dir que jo
m’he assabentat d’aquestes mocions, no pels meus companys de partit sinó per un
company del ple, que m’ho va informar el dimarts. Per tant, jo votaré que no a tot.
Sr. Fernández .- A veure, el pacte entre cavallers el que fa és que quan un presenta
una moció, home, el dijous a la comissió informativa o diu, perquè entre dijous i
dissabte no ha passat res amb referència a aquests tres temes que faci dir si les
presento o no les presento. Per tant, el pacte entre cavallers és dir-ho a la comissió
informativa, s’hagués pogut informar allà d’urgència, com ha passat sempre, i això no
tenia més enllà.
El que passa és que el pacte entre cavallers es tracta d’això, de pacte entre cavallers, i
els cavallers mantenen el criteri sempre, i quan un diu en un ple que les urgències
s’hauran de justificar molt i molt, paraules textuals seves, per a mi fa referència a
totes les urgències. Per tant, a partir d’aquí, el pacte entre cavallers ha canviat. A
partir d’aquest comentari, el pacte entre cavallers ha canviat. Per tant, a partir
d’aquests moments, si nosaltres hem de justificar molt les urgències, vostès també.
I el normal, quan un vol presentar una cosa, és avisar, no presentar-la, no dir res,
esperar que passi el que hagi passat, i en tot cas, prefereixo que sigui l’alcalde, ja que
li correspon a ell, qui ja donarà les explicacions del per què. I era molt fàcil evitar
aquesta situació, hagués sigut molt fàcil, tan fàcil com a la comissió informativa dir-ho.
Senzillament dir: «Escolteu, no les tenim a temps i les presentarem, aquesta, aquesta i
aquesta.» Era tan fàcil com això –tan fàcil com això. Per tant, en el pacte de cavallers
actual que hi havia, han canviat les condicions, i les han canviat vostès. Per tant, ara
que no està en l’ordre del dia –ara que no està en l’ordre del dia– doncs...
Fins ara, fins a data d’avui, que jo recordi, les mocions que no passaven per comissió
informativa –potser estic equivocat... (Veu de fons.) Puc acabar? Molt bé. Les mocions
que no passaven per comissió informativa, en principi es votava la urgència –es votava
la urgència. No he dit que no anessin a ple, he dit que es votava la urgència. Deixi’m
acabar, perquè a vegades un es precipita una mica. Amb la calor... Les mocions que no
es dictaminaven a comissió informativa, quan anaven a ple, si estaven en el ple i si no,
es votava la urgència sempre. I el criteri havia sigut sempre votar les urgències, en
general, en alguns casos no, en alguns casos no s’havien votat les urgències, però en
general, hi havia aquest pacte entre cavallers que esmentava el senyor Dani Martín.
Però quan un en un ple fa una afirmació de la rotunditat que va fer el senyor Álvarez,
la fa per a tots, no només per a vostès, no són diferents. Per tant, les regles del joc
són per a tots iguals.
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Ara discutirem si haver-les presentat a les set del dematí obligava a no sé què. En tot
cas, en això ja entrarem, però en el primer tema vull que tinguin clar això: vostès han
canviat les regles del joc i el pacte entre cavallers. Sí, amb l’afirmació que va fer el
senyor Álvarez l’altre dia, han canviat les regles del joc i, per tant, a partir d’aquí,
tothom acaba sent esclau de les seves paraules.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Jo, només per puntualitzar una dada que ha donat vostè, ha
comentat en temps i forma. Era el dilluns mateix a les 7:26 minuts del matí, no eren
48 hores abans de la convocatòria, perquè es convocava... No? Doncs, haurem de
mirar el registre, l’hora que...
(Veus de fons.)
Clar, el que passa és que ja canviem una altra cosa, que és que vostè em diu que
estan presentades en temps i forma perquè entrin a la convocatòria, per tant, no em
pot dir que... No és que s’hagi equivocat, és que ara justifica una cosa que no és,
s’havia confós vostè. Pensi una cosa: vostè la presenta al matí, quan ja s’ha fet tota la
documentació per convocar el ple, per tant... Tampoc fa cap trucada per dir «he
presentat unes mocions». Si hagués fet la trucada, jo li hagués dit: «Vols que
presentem unes mocions que no s’han parlat i que la gent desconeix.» Perquè per
alguna cosa fem les comissions informatives, i per alguna cosa, fins a dia d’avui,
sempre tothom havia avisat que faria alguna moció. És més, potser vostè no però
tothom hem recordat el mateix: que les a comissions informatives s’avisava que es
presentarien mocions, i com a mínim, si no, es deia el tema que hi anava, de què
tractava i que es presentaria al ple. Per tant, quan arribàvem aquí, tothom sabia ja
que hi havia aquesta moció. De tota manera, endavant, si us plau.
Sr. Ros.- Simplement recordar que en el mandat 2007-2011, sent cap de llista del
PSC el senyor Estapé, ens arribaven moltes mocions el cap de setmana, dissabte o
diumenge, i el criteri sempre havia estat entrar-les. Esquerra també havia presentat
mocions de darrera hora, i el criteri sempre havia estat el que diu la Llei de bases de
règim local: afavorir el debat i la participació de tots els grups i de tots els regidors.
Per tant, quan una moció entra abans de la convocatòria del ple, que es convoca amb
48 hores, que és el que volia dir, abans ho he dit segurament malament, quan una
moció entra 48 hores abans de la convocatòria del ple, el criteri democràtic és
incorporar-la en aquell ordre del dia.
(Veu de fons.)
Doncs, ho he dit malament. Vegem, la convocatòria del ple s’ha de fer 48 hores abans
del ple, per tant, si una moció entra abans que s’hagi emès la convocatòria, té tot el
dret d’entrar en aquella convocatòria, i aquest és el criteri que s’ha seguit sempre –
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sempre. Una altra cosa, i també és certa i és cert el que han dit vostès, és que quan
hem pogut, tots els grups hem fet l’esforç d’informar i de dir: «Portarem una moció al
ple. No ens dona temps a entrar-la, no hem tingut temps suficient», o el que fos, «a la
comissió informativa.» Però no és el cas, nosaltres no l’hem portat avui perquè entri
per urgència. La vam entrar dilluns a les 7:27, perquè entrés en la convocatòria i
tothom en tingués coneixement en la convocatòria, 48 hores abans de la celebració del
ple. Aquest era el criteri, i aquest era el criteri del ROF i aquest era el criteri de la Llei
de bases. Per tant, nosaltres lamentem que s’hagi de votar una urgència ara, perquè
de la forma en què es va entrar, no s’havia de votar cap urgència.
Dos grups coneixen una de les mocions, la moció de la neteja viària. Se li va presentar
als grups del PSC i d’Iniciativa per Catalunya Verds al setembre de 2016, amb totes les
taules, totes les dades i tots els números que contenen aquestes mocions.
Per tant, hi ha dos grups que han tingut sis mesos per analitzar una de les mocions,
debatre-les i tenir criteri sobre ella. Les altres dues entenc que no, que són la de
col·locar rètols de «Municipis per la Independència» a les entrades del municipi, i la del
Pacte pel Referèndum, que és una moció universal que està corrent en aquests
moments per tots els ajuntaments, que és una moció de l’AMI, que és coneguda, i que
no sé si és aquesta a la que es referia abans que ens posaríem d’acord. Per tant,
estem parlant de mocions conegudes.
Sr. Alcalde.- Sí, Dani Martín?
Sr. Martín.- Sí, volvemos a dar vueltas a los temas, como casi siempre. A ver, yo creo
que si lo que estamos discutiendo es si tenía que estar dentro del orden del día, sí o
no, es un tema legal, por lo tanto hay que preguntar al secretario y punto. Bien.
Dicho eso, a ver, Rafa, con cariño, eh?, como dice Manel, sin acritud, nosotros, desde
siempre –desde siempre– hemos hablado de los temas en la comisión informativa.
Esto de hoy es un cambio de las reglas. Si éstas son las nuevas reglas del juego,
decidlo. Decidlo y ya está, es así de fácil. Solamente hay que cambiar las reglas del
juego. ¿Hay que entrarlas? Entrémoslas. Mi voto será no, y no voy a discutir nada. Y la
del referéndum ya la presentará Iniciativa, nosotros tenemos también esa moción, que
difiere de la vuestra, evidentemente –evidentemente.
El tema de que Iniciativa sabía el tema de la limpieza, sí, es verdad –es verdad– se
nos presentó exactamente la misma documentación. Y nosotros hemos hablado de ese
tema con el Ayuntamiento de Montornès, pero a mí me sigue faltando en esa
documentación el informe del Secretaría y de Intervención, porque son los que me
tienen que decir, a nivel de este municipio, cuál es el aspecto legal. Luego yo actuaré
desde el punto de vista político. Yo lo que tengo es un documento que Manel me
presentó y que Manel me explicó muy bien, con cuatro escenarios, si no recuerdo mal,
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porque la verdad es que esa documentación ahora no me ha dado tiempo a verla, y
había cuatro escenarios posibles. Pero es un documento que me presenta Manel. En
aquel momento me imagino que Manel, como concejal de Hacienda hasta ese
momento, y me imagino que con informes técnicos de la casa, pero no vi ningún
documento de Intervención, ni vi ningún documento de Secretaría, desde el punto de
vista legal. Eso es lo que yo estoy diciendo.
Y esto hoy es muy grave, no lo parece pero es muy grave, estamos cambiando las
reglas del juego. Eso quiere decir que los grupos políticos cuándo nos tenemos que
reunir para debatir lo que viene a pleno y decidir nuestro voto. ¿Miércoles por la
noche? ¿El jueves por la mañana? ¿El jueves antes de venir a pleno? Porque claro, lo
que dice la ley es dos días hábiles antes de la sesión plenaria. Eso es lo que dice la ley.
Quiere decir que yo puedo meter una moción y tiene que incorporarse, es lo que
estamos discutiendo, si la pongo el lunes a las seis de la tarde. A partir de las 8 son los
dos días hábiles, ¿no? Por lo tanto, presento la moción, vengo aquí y digo: «Mira, aquí
lo tenéis. Ahora, decidme qué votáis.» Eso es lo que estamos planteando, estamos
intentando cambiar las reglas del juego, es así de fácil. Si hay que entrar en un tema
de discutirlo en plenario, hagámoslo, ningún problema. Por mí, ningún problema.
Sr. Ros.- Fins i tot, hi ha una novetat respecte a la comissió informativa, i és que el
divendres, després de la comissió informativa, es rep un correu del senyor alcalde fent
esment que se celebrarà un ple extraordinari el 10 d’abril per debatre el pressupost.
Dues de les mocions tenen influència sobre el pressupost si prosperen, que és la de la
neteja viària, perquè se’ns va anunciar fa cosa d’un mes que s’afegiran 70.000 euros
més al ja sobredimensionat contracte de neteja viària, i que serà causa de debat en el
pressupost. Per això la importància de debatre’l avui, perquè en el pressupost aquest
tema tornarà a sortir.
I la segona és la de col·locar els rètols de «Municipi per la Independència» a l’entrada
del municipi. Si s’aprova avui, el pressupost l’haurà de tenir en consideració perquè es
puguin col·locar aquests rètols immediatament.
Evidentment, si això està generant el debat que està generant avui, que és el dia de
l’Anna Pastor, doncs, nosaltres podem considerar retirar-les i no debatre-les avui, però
clar, què farem el dia del pressupost? Les debatrem el mes de maig? Se’ns va dos
mesos, al mes de maig. Si aquestes mocions prosperen, haurem de plantejar una
modificació de pressupost, quan tot just estarà encara publicant-se? Jo crec que era
més important que les debatéssim avui, però en principi no tindríem problema en
retirar-les.
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De totes maneres, també una cosa que ha dit el senyor Dani Martín. Nosaltres en tot
cas ho debatrem a nivell de regidors de grups, si ens permeten, però el senyor Dani
Martín ha dit que seria bo conèixer el criteri del secretari, i jo crec que seria bo també.
Sr. Alcalde.- D’acord. Tenim els dos criteris, un és aquest, i l’altre és el que se li està
explicant, del canvi de regles. Aquí és on jo agafo ara i dic: quan jo, al mandat 20072011, jo no les presentava, les presentàvem com a equip de govern, per tant, no és
cert. Punt número 1.
Punt número 2: quan es fa qualsevol moció que hagi presentat Esquerra, sempre l’he
avisada abans, perquè si n’hi ha hagut alguna que jo no he pogut avisar en alguna
comissió informativa i he anat a totes, jo mateix he dit a la gent d’Esquerra que ens
havíem d’esperar per al proper ple ordinari. Per tant, no és cert. Ja li puc dir que no
una vegada més. Gràcies.
Sr. Fernández.- Molt ràpid. Les regles han anat canviant al llarg d’aquests anys, i les
hem anat canviant entre tots. Hi va haver un moment en què vam acordar intentar
superar aquella situació de presentar coses..., i vam quedar així tots plegats. Per tant,
les regles actuals no són les que hi havia al 2007, les vam fixar entre tots, les actuals,
i hi vam estar tots d’acord. Per tant, ara mirar el passat, el que va passar el 2007... I
podem mirar el que va passar el 2001, i al noranta i pico, però ara estàvem en una
situació en la que col·lectivament vam acordar treballar d’una manera, i això d’avui ha
canviat aquesta situació. I el comentari del ple del senyor Álvarez de l’altre dia canvia
també la situació pel que fa a les urgències.
Per tant, les regles, qui les ha canviades, de l’última època, són vostès. En l’època en
què jo he estat com a cap de grup hem informat de les mocions sempre. I abans
d’estar jo com a cap de grup, quan estava de portaveu, també. A partir del 2011,
també. Li estic parlant de... Del 2007 al 2011 no li diré que no –no li diré que no– però
hi va haver un moment que entre tots vam acordar fer les coses d’una manera, i vam
començar a fer-les tots, i tots vam respectar aquest acord. En aquests moments
canvia, per tant...
Jo crec que aquestes mocions ara ja són una qüestió de forma i de veure si realment
volem fer les coses bé. Això, trucat el diumenge, potser hagués sigut d’una altra
manera, però clar, fer les coses com a un li sembla i intentant..., és a dir, quan un ha
dit abans una cosa i ara..., escoltin, doncs, no, al final no –al final, no.
I evidentment que es debatran aquestes mocions, evidentment que es debatran, i
algunes sortiran endavant i altres no. Aquest no és el tema, ara no estem discutint, el
que estem discutint és un tema de formes, i en aquest tema de formes potser alguns
ja han dit «ja n’hi ha prou». I si hem de fixar les noves formes, fixem-les entre tots i
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vegem-nos els portaveus dels grups. Jo el que proposo és que ens veiem els portaveus
de grup i pactem les formes de fer aquestes coses. Pactem-les entre tots. Que siguin
facilitadores, que siguin fàcils, que donin peu a poder..., però pactem-les. Aquest era
un pacte no escrit però un pacte que tots anàvem respectant. Doncs, si cal, escrivim-lo
–si cal, escrivim-lo– i que sigui, llavors, un pacte entre tots, i que no ens trobem amb
aquesta situació.
Sr. Ros.- Perdó, un pacte sí, perquè ni es va parlar ni es va escriure, tots ens vam
comprometre a anar informant. (Veu de fons.) No, no es va arribar a parlar,
simplement es feia. (Veu de fons.) Es va sancionar per grups, no es va comprometre
ningú, s’anava fent, perquè era anòmal era l’anterior, al 2007-2011.
Sr. Alcalde.- Senyor secretari, ens han fet una interpel·lació, una pregunta. Si és tan
amable... I després, també voldríem saber si el ple es convoca a les vuit del vespre del
dijous, a quina hora és a la que acaba el tema de poder convocar un ple. Quina hora és
l’hora exacta en què podem acabar de convocar el ple. Sí, sí, a quina hora hem de
tancar l’ordre del dia i convocar el ple.
(Pausa.)
Bé, potser jo li faig la pregunta, i si em respon que sí, ja... Si vol prendre..., aquí, en el
lloc del regidor, que no... No, no, està buit.
Sr. Secretari.- Bé, primer de tot, bona nit. Aviam, se’m demana una opinió, i jo
l’opinió que donaré és la meva opinió, segons els articles que tinc en la memòria.
Evidentment, això no és un informe jurídic. Un informe jurídic en un moment no és
fàcil de fer.
Primer de tot, hem de tenir present –intentaré ser curt– que no tenim ROM. A
l’Ajuntament de la Roca del Vallès no tenim ROM, amb la qual cosa, el que hem
d’aplicar és el ROF, la Llei municipal de règim local de Catalunya, la Llei de bases de
règim local. I de cara a les mocions. N’hi ha dos tipus de mocions, i després hi ha una
altra cosa de què la Llei municipal de règim local de Catalunya parla, que són les
propostes de resolució. Si agafem el ROF, com que no tenim ROM, n’hi ha ajuntaments
que en el seu ROM diferencien, diuen que n’hi ha mocions que han de passar per
comissió informativa, d’altres que diuen que no han de passar per comissió
informativa. No és el nostre cas, perquè no tenim ROM.
Llavors, què és una moció pel ROF? Una moció pel ROF és una proposta que se sotmet
directament al ple, sense passar per comissió informativa. Això és el que diu. I que es
pot fer d’acord amb la possibilitat del 91.4 del ROF, que diu que un cop que s’acaben
de sotmetre a debat i votació tots els punts de l’ordre del dia, i abans de passar, per
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tant, a la fase de control, a la fase de precs i preguntes, el president pregunta als
grups si volen proposar algun acord. Llavors, els grups tenen l’oportunitat de proposar
algun acord. Llavors, un cop proposat, es vota si entra o no entra. Això és una
possibilitat de moció, tal com la contempla el ROF.
Una altra possibilitat de moció és la que contempla l’article 46 de la Llei de règim local,
que no és que digui gaire cosa, sinó que diu que en la fase de control es poden
incloure mocions, precs i preguntes, si s’interpreta novament que aquestes mocions
són aquelles mocions que no són resolutives, no comporten reconeixement de dret, no
comporten, per tant, més que una declaració merament política sense cap implicació, i
que a més a més normalment s’entén que són matèries que no són competències de
l’ajuntament, són, per exemple, declaracions institucionals que se solen fer, per
exemple, per la Guerra d’Irak o el que sigui.
Després està la proposta d’acord, que reconeix la Llei municipal de règim local de
Catalunya per l’article 106, en què hi ha la possibilitat que un grup municipal, per tant,
tres regidors, prenguin la decisió que hi hagi una proposta d’acord amb una proposta
de resolució. Quan es presenta una proposta de resolució, abans de la convocatòria,
s’inclou a la convocatòria, però com que no està dictaminada per comissió informativa,
quan arriba al ple s’ha d’aprovar la urgència perquè aquesta proposta de resolució es
justifica per la urgència. Llavors el ple, d’acord amb l’article 106, ha d’aprovar la
urgència per majoria absoluta.
Això és la regulació a la qual ens hem de remetre. Una altra cosa són els pactes entre
els partits, i una altra cosa és el que determini el ROM. Hi ha ROM que si que diuen
que les mocions que, per exemple, siguin de control, poden presentar-se sense
necessitat que vagin per comissió informativa, i les que siguin resolutives han d’anar
per comissió informativa, però no és el nostre cas, repeteixo, perquè no tenim ROM.
Llavors, fent un repàs ràpid del ROF. Aquesta seria més o menys la informació que he
pogut donar. Després, si es vol demanar un informe, ja faria un informe, ja agafaria
tots els matisos i si es vol, també consultar els jurisprudencials, etcètera, però penso
que és per orientar una mica el tema.
Sr. Alcalde.- Sí, per tant, entenc que si nosaltres tenim dijous el ple, fins a les dotze
de la nit de dilluns, qualsevol grup pot presentar una moció, una vegada ja està
convocat el ple. Correcte?
Sr. Secretari.- Aviam, el que s’aproparia més a aquesta possibilitat és la proposta de
resolució que recull l’article 106 de la Llei municipal de règim local de Catalunya, però
diu que ha de ser abans de la convocatòria, presentar abans de la convocatòria.
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A l’Administració electrònica, què passa? En principi, hi ha una disponibilitat més gran
que la que teníem abans, però això què vol dir? Això vol dir, per a l’ajuntament, que la
gent estigui fins a les onze del vespre esperant que hi hagi propostes de resolució o
no. A partir d’aquí, si els grups entenen que és el que s’ha de fer, caldria parlar amb el
personal de Secretaria i això tindria altres implicacions, evidentment, de compensació
d’hores i totes aquestes coses. Però vaja, evidentment, la convocatòria avui dia, com
que es fa per e-Notum, se suposa que el ventall és més ampli que no pas abans, que
depeníem d’altres possibilitats quant a la comunicació de la convocatòria.
Sr. Alcalde.- Molt bé. Per tant, amb aquesta explicació ens dona que o respectem
pactes als quals arribem, o el proper pacte al qual s’haurà d’arribar..., vaja, pacte no,
pel que haurem de treballar és per fer un reglament del plenari o un ROM que marqui
tot això. El ROM és molt més ampli i, per tant, potser el que sí que haurem de
convocar és al partits per tal de treballar un reglament del ple que deixi totes aquestes
coses ben clares, i així no ho deixem a interpretacions o a canvis de...
Sr. Ros.- Una altra qüestió, i és que si no les debatem avui, havent estat presentades
i convocat una comissió informativa ara, i es convocarà un ple extraordinari, si són
incorporables a un ple extraordinari. Entenc que habitualment no, però ja que hi som,
ho pregunto.
Sr. Alcalde.- Sí, la pregunta és si en una comissió informativa ja convocada del ple
extraordinari podem afegir algun punt de l’ordre del dia.
Sr. Secretari.- Ah, disculpeu. No. El concepte de comissió informativa extraordinària,
que és l’antecedent d’un ple extraordinari, és per tractar temes que s’entenen
extraordinaris. Per això, quan es fa el tancament de l’ordre, no s’admet que hi hagi
punts sobrevinguts. Llavors, no s’admetria.
(Veu de fons.)
Sr. Alcalde.- Sí, fem un recés de cinc minuts i ens diuen el què.
(Recés de cinc minuts.)
Reprenem el ple. Senyor Ros?
Sr. Ros.- Bé, com que hem vist que hi ha poca voluntat democràtica de debatre-les,
les retirem, però evidentment estan presentades, i esperem que apareguin a l’ordre
del dia del ple de maig, que és el proper ple ordinari que toca. Per tant, d’aquí a
seixanta dies esperem poder fer aquest debat, que evidentment el farem en un altre
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context al que volíem que es fes, quan divendres vam saber que es presentava el
pressupost.
Sr. Martín.- A ver, parece que el más cabreado con el tema este soy yo, y la verdad
es que estoy bastante cabreado. A ver, señor Ros, y ahora te llamo señor Ros, no
Rafa.
Sr. Ros.- ¿Ya no soy Rafa?
Sr. Martín.- No, ya no. En este momento, no. Por una razón muy fácil: nos estás
diciendo que nosotros no queremos un debate democrático. Perdona, el único que no
ha querido un debate democrático eres tú, porque tú nos has sustraído a nosotros la
posibilidad de informar a nuestros grupos políticos. ¿Quién soy yo para emitir una
opinión, Daniel, Dani Martín, sobre tres temas? Tres temas importantes, como tú bien
has dicho. ¿Quién soy yo? Yo no represento a Dani Martín aquí, represento a más de
400 votos de vecinos de la Roca, a una comisión política local. Eso es lo que tú has
sustraído, y eso es democracia, y la democracia es tener derechos y obligaciones, y
presentar una moción el lunes a las 7:25, cuando tú sabes que las reuniones de los
partidos políticos se hacen antes, eso es sustraer el debate, evitar el debate. Eso es
democracia.
Aquí nadie ha conculcado ninguna democracia. Es más, si es necesario, exijo que se
vote, y ya está, y se acabó la democracia. Eso es democracia, votar, ¿no? Pues
votemos.
Sr. Alcalde.- Bé, com que ara hi ha un canvi d’idea, les voleu votar els altres partits?
Les votem? Potser si som tan poc demòcrates, votem-les.
(Veu de fons.)
No, no ho han arribat a fer, ens ha dit que som poc demòcrates però no ha arribat a
dir-ho, per tant...
Sr. Ros.- Les he retirat.
Ah, vostè les ha retirades? Sí?
(Veu de fons.)
Sr. Ros.- Sí. Dani, Dani, yo te llamo Dani. Senyor alcalde, em permet un moment?
Sr. Alcalde .- Un moment, si us plau.
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(Veus de fons.)
Tot el grup les ha retirat? Perquè em sembla que... Ah, no, eren tres regidors que
havia de ser el mínim. D’acord, gràcies. Senyor Ros?
Sr. Ros.- Jo entenc que el teu discurs, Dani, l’entenc perfectament, i entenc la teva
representativitat, l’entenc perfectament, però només fes un exercici que és analitzar
en aquest mandat, jo no l’anterior ni l’altre, en aquest mandat, les mocions que han
arribat a aquest plenari per urgència i que s’han votat per urgència, i les hem hagut de
decidir aquí. De tots els grups, eh?, de tots els grups. I n’hi ha hagut unes quantes.
(Veu de fons.)
No, no, entrades a plenari, amb coneixement directe a plenari. Per tant, això de
canviar les regles del joc a meitat de la partida, parlem-ne, perquè... Si que és veritat,
sí que és veritat.
Sr. Alcalde.- Dani, digues. El micro, si us plau, penseu que és important perquè quedi
gravat. Quan hi hagi les videoactes, que les farem servir per a tot, això també ens
ajudarà. Tot ho farem amb videoacta.
Sr. Martín.- Yo reconozco que tal vez soy el más cabreado, tal vez, pero no recuerdo
ninguna moción que no se haya comentado en comisión informativa. Una cosa es que
no se haya presentado el redactado, eso es cierto, pero que no se haya comentado, no
es verdad. Yo he podido hacer una reunión diciendo: «Oye, PSC, Esquerra o CIU, ha
dicho que va a presentar una moción sobre esto. ¿Qué pensamos?» Y lo hemos podido
discutir, y yo no he llegado aquí vendido –yo no he llegado aquí vendido.
Manel, a lo mejor soy yo el que duerme en las comisiones informativas y no me
entero. Creo que no –creo que no, eh? Pero insisto, ¿nuevas reglas del juego?
Nosotros nos adaptamos, llevamos jugando a esto mucho tiempo. Ya te lo aviso ahora:
cualquier moción que no se presente en comisión informativa, Iniciativa ni la discutirá
ni hablará, votará «no» simplemente porque no lo habremos discutido en comisión
política local, y es así de fácil. Y eso es democracia. Si a alguno no le gusta nuestra
democracia, lo siento. Igual hay que definir qué es democracia.
(Veu de fons.)
Sr. Fernández.- A veure, aquí hi ha un tema de desconnexió entre vostès dos i la
resta de gent –i la resta de gent. I aquí les coses ja...
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El company, i ara ja entro en un altre debat, el company Dani ja ha posat les coses
una mica en el seu lloc. Aquí hi ha una diferència de visió. Vostè sempre ha mesurat el
món diferent per a vostè que per als demés, i ja s’ha acabat –ja s’ha acabat. En el
moment en què vostès van dir que les urgències se les mirarien, les dels demés, els
demés també. Tenim el mateix dret, el mateix dret que vostè a fer-ho, no té vostè
més dret que els demés. La vara de mesurar és per a tots igual, per a tots, i vostè
sempre ha tingut una vara molt diferent per a vostè que per als demés. I ja està bé.
Sr. Alcalde.- Sí, Sí, endavant
Sr. Ros.- Sap quina és la diferència, senyor Fernández? Sap quina és aquesta vara de
mesurar? És que aquell ple que es va convocar per urgència en menys de 48 hores,
sense justificar la urgència, que és quan es va dir el que es va dir, quan es va dir això
que vostè ha referit, va ser en aquell ple de Nadal, que es va convocar en menys de 48
hores, una urgència que no era urgència, per votar unes assignacions, uns salaris,
etcètera. Aquesta és la diferència. Nosaltres ens hem cenyit a la legislació, tal com
hem sentit dir al secretari, i la moció, les tres mocions, estan entrades en temps i
forma. A partir d’aquí, no les volem debatre i les hem retirades.
Sr. Alcalde.- Si us plau, endavant
Sr. Álvarez.- No, no he volgut dir res perquè em sembla molt legítim tot el que estem
dient tots, eh? Jo em reitero en la frase que vaig dir: les urgències ens les hem de
mirar amb lupa i, per tant –de totes, totes, eh?– aquesta també, evidentment. Si al
final s’ha de votar la urgència, doncs, ens l’hauríem de mirar amb lupa, i la majoria
hauria de decidir si considera que és urgent o que no és urgent, i és així. Aquesta i
totes. La meva opinió, no l’opinió del grup. En aquest cas estic parlant com a regidor
només.
Segona cosa: crec recordar, i com que parlo de memòria, com ho estem fent tots, eh?,
perquè tots estem parlant de memòria, em puc equivocar, com ens hem pogut
equivocar tots, que en aquest mandat –en aquest mandat– s’han aprovat mocions
d’urgència que no s’han comentat a la comissió informativa. Crec recordar i, per tant,
em puc equivocar. De totes maneres en aquesta feina, si algú té ganes, que es miri les
actes de plens i que comprovi a veure si és veritat o no és veritat, no?, però jo crec
recordar que això ha passat, i no una vegada sinó més d’una. I no només en aquest
mandat, en el mandat anterior, segur també –segur també. Per tant, tot aquest pacte
entre caballeros o no caballeros, o «descaballeros» o señoras o el que sigui, jo m’ho
agafo també entre cometes, perquè em sembla que el pacto entre caballeros, quan ens
interessa, bé, i quan no ens interessa, bé. Crec recordar que això ha passat en aquest
mandat.
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Una cosa que hem fet sempre –una cosa que hem fet sempre– és debatre la moció
abans de votar la seva urgència. Això ho hem fet sempre. I per tant, això es podria fer
també avui, val? No cal que ningú es posi, es rasqui les vestidures, això ho hem fet
sempre. S’ha de justificar la urgència, i per justificar-la s’explica la moció, i els altres
grups voten. I normalment hem votat sempre que sí, i aquesta és la realitat, val? Per
tant, podríem debatre les mocions, i després que cadascú es posicionés.
Evidentment, la majoria ja ha dit... Bé, Esquerra no s’ha pronunciat, hi ha dues
mocions que no sabem en quina línia votarien, ni per la urgència ni si prospera la
urgència, que també és curiós, però ja que tots hem plantejat –i amb això acabo–
unes preguntes al senyor secretari m’agradaria, amb el seu permís, senyor Gil, una
pregunta al senyor secretari. En base al que ha dit el senyor Dani Martín, que aquesta
moció de remunicipalització del servei de neteja viària, ells s’ho miraran sempre i quan
hi hagi un informe de Secretaria..., informe jurídico y informe económico, lástima que
no tengamos la videoacta, eh?, porque es que dices… (Veu de fons.) Creemos
necesario. Bien. Estaríem tots disposats a demanar-li al senyor secretari i al senyor
interventor informe perquè això pugui passar pel següent ple ordinari?
Sr. Alcalde.- Perdó, eh? Se li oblida un petit detall: això ho ha de demanar l’alcalde.
Ja sé que per a vostè el referent no, que sempre ho defensava, jo ho entenc, però això
és una cosa que em pertoca a mi.
Sr. Álvarez.- Li demano, senyor Gil, que...
Sr. Alcalde.- No, no, vostè ho demana al plenari, per tant... Els companys del plenari
no sé què li diran, i després, quan em toqui a mi, evidentment, com no pot ser d’una
altra manera, es demanarà un informe en base als números que vostè va presentar.
De tota manera, ja els ho avanço: el que sí que farem és també tenir, ja que han rebut
l’explicació per part de vostè, i vostè ja ha donat la seva explicació, convidaré els
representants d’Iniciativa, del PP i del Partit Socialista, a què sentin també l’explicació
del tècnic municipal, que al final és qui va fer els números i qui ens va dir que els
números que després havia fet vostè per fer aquesta presentació no eren correcte, i
que jo li vaig transmetre a vostè que no eren correctes. Segons el tècnic municipal, no
el senyor Fortí o el senyor Gil o el senyor del Villar. Era el tècnic municipal qui havia fet
aquests números, per tant, com a mínim, també que siguin coneixedors d’aquesta
altra realitat. Perquè vostès fan unes afirmacions d’uns guanys suposats, que no poden
demostrar, entenc, que igual que diem que són 120.000 euros podem dir que són
200.000, i igual que diem que és una empresa del Florentino, em sembla que fa mesos
que no és del Florentino, però vull dir que això és la realitat, nosaltres podem explicar
unes realitats, i, per tant, també farem aquesta reunió, perquè tothom sigui
coneixedor de com el tècnic explicava –el tècnic municipal– la valoració d’aquest
servei.
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Evidentment si vol, després vostè pot donar la seva opinió, amb els seus números,
evidentment, que no coincideixen, però entenc que hauríem de fer aquesta prèvia
també. A part d’aquí després, si no, nosaltres podem demanar un informe tècnic,
evidentment, però suposo que ells sí que voldran també sentir el tècnic municipal que
porta aquest servei, que ens digui els seus números, no?
Sr. Álvarez.- No esperava menys, només faltaria que s’haguessin de creure fil per
randa tot allò que dic. De fet, crec recordar que en la meva conversa li vaig dir que si
hi havia alguna cosa a demostrar, que es demostrés.
Jo, per part meva, i vist com ha anat tot, i vist que vostè li explicarà a tothom les
fantàstiques explicacions d’aquest tècnic, que es va equivocar amb l’excel, si hem de
votar la retirada de la moció de la remunicipalització, votaré que no, jo vull explicar
aquesta...
Sr. Alcalde.- No, senyor Álvarez, el seu company les ha retirat fa una estona.
Sr. Álvarez.- Bé, doncs, a mi m’agradaria fer això.
Sr. Alcalde.- Ja, però com vostè pot entendre, quan jo he fet la pregunta m’han dit
que no, i el senyor Ros ha deixat molt clar que les havia retirat. Ha consultat amb
vostè, per tant, el proper ple.
Sr. Álvarez.- Bé, res a dir.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Deixem ja aquest punt, perquè amb aquest punt hem trigat
potser...

C)Control Gestió municipal
C-1 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la liquidació
del Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2016.

Sr. Alcalde.- Bé, dació de compte de la resolució d’Alcaldia. Abans d’aquesta resolució
d’alcaldia, tothom en som conscients ja però no ho hem dit, aquest ple és el ple on ens
torna a acompanyar, el primer ple en què ens torna a acompanyar el senyor Antoni
Peralta com a secretari municipal, el senyor César Romero va marxar a Santa
Margarida i els Monjos, i esperem que tot li vagi la mar de bé, i li desitgem el millor, i
el senyor Toni Peralta s’ha reestrenat en els plens municipals amb aquest ple. Tenim la
dació de compte de la Resolució de la liquidació del pressupost general.
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Sr. Fernández.- Bé, a les alçades que estem, seré curt i concís. Per tant, el
pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2016 s’ha tancat amb un resultat
pressupostari positiu de 2.380.737 euros, i amb un romanent de tresoreria positiu de
5.534.977 euros. He dit que seria curt i breu.
Sr. Alcalde.- Realment, ha sigut curt i breu. Algun comentari? Sí?
Sr. Ros.- Com era tradició meva, felicito el regidor d’Hisenda de l’any 2016.
Sr. Fernández.- He apostat amb els companys que faria aquest comentari, i he
guanyat.
Sr. Ros.- Ha guanyat?
Sr. Alcalde.- Sí senyor, sí senyor. És més... Sí senyor.
Sr. Fernández.- Però també hem toca una part del 2016
Sr. Alcalde.- Sí senyor, també felicitats.
Sr. Ros.- Crec recordar unes paraules seves en aquest plenari, que va dir que
s’incorporava l’1 de gener.
Sr. Fernández.- M’incorporava professionalment, però el nomenament el tinc des del
dia 16 o 17. Per tant, res, per 10 dies de 365, em dono també per felicitat. Gràcies.
C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la
modificació de crèdit 2017/01, sota la modalitat d’Incorporació de romanents
de crèdits.

Sr. Alcalde.- Molt bé. El següent punt és la dació de compte del resultat de l’aprovació
de la modificació de crèdit.
Sr. Fernández.- Un cop s’aprova la liquidació, hi ha dues modificacions de crèdit que
es fan per decret d’Alcaldia. Una el que fa és incorporar aquelles factures que han
quedat entre un any i altre, de feines fetes durant el 2016, que les factures arriben a
primers de 2017. Llavors, el que es fa és que una part del romanent es destina a cobrir
aquestes despeses per no hipotecar el pressupost de 2017. Aquest puja per un valor
de 345.678,30 euros.
Sr. Alcalde.- Algun comentari?
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C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de l’aprovació de la
modificació de crèdit 2017/02, sota la modalitat de generació de crèdits per
ingresos.
Sr. Alcalde.- El següent és la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de
modificació de...
Sr. Fernández.- La del romanent. La següent també prové de l’aprovació del
romanent. Hi ha una part del romanent que a part d’aquests..., ja he dit que eren 5
milions i escaig de romanent per a despeses generals, però el romanent que incorpora
també el romanent afectat és de l’ordre de 9 milions i escaig. Per tant, aquí hi ha un
seguit de partides que vénen afectades, i aquí el que incorporem són partides
d’inversions que es van arrossegant d’uns anys als altres.
Per generació de crèdit s’incorporen 1.539.746 euros en diferents partides: el POUM,
actuacions en espai urbà, altre personal, pavelló i altres edificis esportius, accés al casc
antic, Pla de les Hortes, i CPR4 per al Pla de les Hortes.
I després, sota la modalitat d’incorporació de romanents, fins a 2.505.613,73 euros.
Tenen vostès les resolucions, i el que es fa és, diguem-ne, assegurar amb aquest
traspàs la continuïtat d’aquests projectes que no han estat finalitzats, tretes
d’inversions que no han estat finalitzades.
Sr. Alcalde.- Algun comentari? Molt bé.

C-4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de modificació dels membres
de les comissions informatives especials.
Sr. Alcalde.- El següent punt és la dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de
modificació dels membres de les comissions informatives especials. Aquí, en algunes
comissions, no s’havia canviat la senyora Esther Laso com a suplent de la majoria
d’aquestes comissions i, per tant, aquí el que hem fet és modificar-les pels diferents
regidors d’Esquerra en cadascuna de les àrees. Suposo que ja les han vist, no crec que
sigui necessari anomenar-les una a una. Molt bé.

C-5 Resolucions d’Alcaldia
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Sr. Alcalde.- Després aniríem al tema de resolucions d’Alcaldia. De resolucions
d’Alcaldia tenen alguna...?
Sr. Ros.- Tenia diverses, però per l’hora que és no les faré, però sí que voldria un
prec, que és que en aquesta pàgina que ha habilitat per poder-les consultar, l’ordre és
un drama perquè, per exemple, resolucions del 13 al 19 de febrer, resolucions del 13
al 19 de març, resolucions del 14 al 20 de gener. Llavors, no hi ha cronologia. És tan
senzill com que es posi un número davant: setmana 1, setmana 2... Suposo que el
programa endreça sol, endrecem-ho bé perquè hi ha poquetes, ara hi ha set o vuit
setmanes, però així que sigui mig any, realment aquí serà impossible trobar res.
Podem fer aquesta endreça per...
Sr. Fernández.- En tot cas recullo això. És un tema que estem començant a posar en
marxa, i l’objectiu és que al més aviat possible ja estigui... Per tant, haurem d’anar
incorporant millores d’aquestes, com aquesta que diu, perquè l’important és que la
informació sigui accessible, de forma ràpida, àgil, i que puguem treballar tots amb ella.
Sr. Ros.- I falta alguna setmana també.
Sr. Fernández.- En tot cas, jo aquesta setmana no he pogut revisar-ho, i ho revisaré
perquè en endavant millorem aquesta situació.
Sr. Ros.- Llavors, de les que tenia preparades preguntaré només una per l’hora que
és. La 2017/174 és la neteja que s’ha fet en el riu Mogent i en el Torrent del
Ramassar, a la Torreta, per un valor de 33.904,68 euros, que em sembla una
barbaritat de diners, tenint en compte el cost que havia tingut altres anys netejar el
Torrent del Ramassar, que és el que coneixem, el riu no s’havia netejat, i en tot cas,
qüestionar per què s’ha netejat el riu i demanar que es traspassi el permís de l’ACA al
regidor de Medi Ambient, perquè estem en època d’aniuament d’ocells, inicia ara, i
aquí la vegetació de ribera conté una microfauna que és necessària per a l’alimentació,
i que realment és molt dubtós que es puguin fer aquestes neteges en el segle XXI. Hi
ha criteris que fins i tot pot provocar velocitat de l’aigua i inundacions en la part baixa
de la llera, per tant, ens ha sorprès molt aquesta neteja, sobretot pels criteris de l’ACA
que havien sostingut els anys anteriors.
Sr. García.- Sí, senyor Ros, com bé m’ha recordat abans, jo sóc historiador, no sóc
naturalista tampoc ni urbanista. Aquest tema l’ha portat el senyor Fortí perquè està
portat des de l’àrea d’Obres i Serveis. De totes formes, li puc assegurar que els meus
pocs coneixements en aquesta àrea arriben fins el punt de saber que quan es fa la
neteja de la llera d’un riu o d’un torrent, el primer que es fa –el primer– és demanar
l’autorització i l’opinió de l’ACA. Fins aquí, li puc assegurar que hi arribo. Igual molt
més enllà no, però aquí hi arribo.
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Sr. Ros.- És del que li estic demanant que em facin còpia.
Sr. Fortí.- Sí, no tan sols el permís, el vistiplau de l’ACA, que ens va donar per fer
aquesta actuació, tant al riu Mogent com al Torrent del Ramassar, sinó també per part
de Medi Natural de la Generalitat. Aquí també ens preocupava el que vostè ha dit, tot
el tema de nius, que començava a primers de març, ser un possible problema a l’hora
que podia afectar o no aquesta tallada de canyes i aquesta neteja que hem fet en
aquesta part del riu.
També tenim el document i tenim també el permís per part de Medi Natural, i a més a
més ens van agrair, tant l’ACA com Medi Natural, que féssim aquesta neteja en tota
aquesta banda del centre de la Roca, en el Torrent del Ramassar a la Torreta, i també
poc o molt crec que eren entre 20-25 metres a banda i banda de la passera del riu
Mogent quan vas a Santa Agnès, eh? També està realitzada aquesta tasca. I s’ha
realitzat per això, perquè tant amb l’ACA com amb els serveis tècnics com amb Medi
Natural, s’ha cregut convenient que es pogués tirar endavant aquesta actuació, que
feia molts anys i anys que no vèiem la riera en aquest estat, malauradament.
Aleshores, esperem poder mantenir fins i tot aquesta opció de seguir netejant i de
seguir tenint en condicions el nostre riu perquè no pugui provocar cap problema quan
hi ha una gran riuada, quan hi ha unes pluges torrencials que poden provocar que
depenent de l’estat en què es trobi, evidentment pot tenir un risc d’accidentalitat o
alguna cosa més.
Dir que aquests 33.000 euros corresponen a tota l’actuació en conjunt, i que el 50 per
cent d’aquests 33.000 euros seran subvencionats ja definitivament per part del
consorci del Besòs-Tordera, un consorci en defensa de la conca del riu Besòs-Tordera,
amb qui també el gerent i el vicepresident, amb el que anem també ara per un altre
tema, la Bassa dels Ànecs, em sembla que és l’11 d’abril que tenim reunió a Barcelona,
estan molt satisfets que per primera vegada en molts anys Medi Ambient i l’actual
govern en general, estiguin disposats a tenir, en les condicions més bones possibles i
amb la millor qualitat possible per a la fauna, visual, per l’aspecte i pel risc, tot el que
és el riu, la llera i tot plegat.
Li diré més: l’ACA fins i tot ens ha dit que també, ara que sembla que comenci a tenir
certs diners, està disposada fins i tot en el que sigui en trama urbana, a col·laborar per
part d’ells, o sigui que la idea i la intenció és poder seguir fent aquestes actuacions, i a
més a més si aquestes institucions ens poden ajudar amb el cost total, evidentment
seran benvinguts aquests diners perquè serà menys cost que en el pressupost
municipal.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Aquesta és l’única.
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C-6 Informacions d’Alcaldia
Sr. Alcalde.- En informacions d’Alcaldia, els havia comentat el tema de l’agent 36 de
policia. Hem comentat també que la senyora Quintana avui, demà, vaja, d’aquí a sis
minuts avui, es jubilarà, per tant, el nostre agraïment a, em sembla que són gairebé
49 anys que ha estat a la casa, per tant, tota la vida d’alguns de nosaltres.
I després, comunicar que la senyora Dolors Melero ha demanat una comissió especial
per anar a un altre ajuntament, a la gerència d’un altre ajuntament, treballar en un
altre ajuntament en la gerència. Per tant, tampoc ara ja està a la casa.
La benvinguda que li donava al secretari i, per tant, felicitar... Bé, ja li hem agraït
personalment a l’anterior secretari la feina que ha fet aquest temps, i com no pot ser
d’una altra manera, doncs, bé, agrair-li tot el que ha treballat pel nostre poble.
C-7 Precs i preguntes
Sr. Alcalde.- Ara sí, ja passaríem a precs i preguntes dels grups municipals, i quan
acabem obrirem el torn als veïns, als quatre veïns que s’han quedat.
Alguna...? Sí?
Sr. Martín.- Nosotros, como en el último pleno, también teníamos preguntas, ya se lo
he dicho a Jordi, la mayoría van para él y por lo tanto quedaremos por teléfono y lo
hablaremos.
Sr. Alcalde.- Gràcies. Senyor Alcalá? Les deixarà vostè? Si ens les vol fer arribar i li
contestarem? Sí?
Sr. Ros.- Sí, jo també les deixo per a una altra ocasió, però sí que voldria recordar
que en el darrer ple en vaig fer diverses i no he rebut cap resposta. Han passat dos
mesos, per tant, les hauré de formular per escrit, les del darrer ple. No sé si les
recorda, però sobretot feien referència a llicències d’obra o expedient de disciplina que
no s’havien fet.
Sr. Alcalde.- No li hem fet arribar?
Sr. Ros.- No m’ha arribat res.
Sr. Alcalde.- Doncs, les recuperarem, perquè jo recordo que les vaig parlar amb el
senyor secretari, o sigui que buscarem a veure aquesta feina, que segur que la tenia
ell i segur que la podrem recuperar. Gràcies.
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Aquestes ens les farà arribar perquè li puguem contestar, o...? D’acord.
Doncs ara sí, donem per acabat el ple, quan són les 23.54 minuts. I ara passem ja al
torn de precs i preguntes del públic.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 23
hores i 54 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

Antoni Peralta Garcerá
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